
С.Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университетінің білім беру 

бағдарламаларына оқуға түсуге талапкерлердің (мектеп түлектерінің) 

құжаттарды тапсыруы 

АЛГОРИТМІ 

 

 Вариант 1 Вариант 2 

1 Кезең ШҚМУ ААЖ www.vkgu.kz «Талапкер - 2020» 

мәліметтер базасында дұрыс тіркеуден өтіңізде, 

виртуалды қабылдак комиссиясына хабарласып 

құжат тапсырыңыз: 

1. Фефелов Никита тел. 87713548600 

Идентификатор-81090259892 

Ссылка на Zoom 

HTTPS://US02WEB.ZOOM.US/J/81090259892 

2. Салыков Расул тел. 87753802696, 

87473802696 

Идентификатор 79537697358 

Ссылка на Zoom 

HTTPS://US02WEB.ZOOM.US/J/79537697358 

3. Батырбек Алиаскар тел. 87055214848 

Идентификатор 71056352432 

Ссылка на Zoom 

HTTPS://US04WEB.ZOOM.US/J/71056352432 

4. Габитова Толкын тел. 87474109171 
Идентификатор 81539253616 
Ссылка на Zoom 

HTTPS://US02WEB.ZOOM.US/J/81539253616 

 

Өтініш пен 

құжаттардың 

сканерленген 

нұсқаларын 

egov.kz базасы 

арқылы жіберіп, 
ШҚМУ ААЖ 

www.vkgu.kz 

мәліметтер 

базасында дұрыс 

тіркеуден өтіңіз 

«Талапкер-2020», 

техникалық 

хатшымен 

хабарласу қажет. 

Тел.нөмірлері  
87232-540-812 

87013457689 

87777098388 

2 Кезең Техникалық хатшыдан жеке электронды поштаңызға (email- 

адрес) Өтініш, Сауалнама,  

Жеке деректерді жинауға келісім беру және білім беру 

қызметтерін ұсыну туралы Келісім-шартты алыңыз 

3 Кезең Принтерде өтінішті, сауалнаманы, Жеке деректерді жинауға 

келісім беру және білім беру қызметін көрсету туралы Келісім-

шартты 3 дана басып шығарып, толтырып қол қойю қажет. Егер 

өтініш беруші 18 жасқа толмаған болса, оқуға түсүші және ата-

анасының бірі (заңды өкілі) Жеке деректерді жинауға келісім беру, 

білім беру қызметін көрсету туралы Келісім-шартты толтырып, 

қол қоюлары қажет 

4 Кезең Келесі құжаттарды төмендегі мекен-жайға жедел (экспресс) 

пошта арқылы жіберу талап етіледі: 
1. Жеке куәлік көшірмесі 

2. Аттестат және қосымшасының түпнұсқасы 

3. 3х4 көлемдегі фотосурет - 6 дана 

4. 086 нысандағы медициналық анықтама 

5. ҰБТ сертификаты (грант иегерлері үшін маусым айындағы) 

6. Грант тағайындау туралы куәлік көшірмесі (жеке электронды 

кабинеттен басып шығару)  

7. 063 нысанды  егу паспортының көшірмесі 

8. Ақылы түрде оқуға түсушілер үшін оқу ақысын төлеу туралы 

түбіртектің көшірмесі (жылдық оқу ақысының 10%) 

9.  Басым құқығын растайтын құжаттар ( грант алушылар үшін егер 

бар болғанда) 

https://us02web.zoom.us/j/81090259892
https://us02web.zoom.us/j/81090259892
https://us02web.zoom.us/j/79537697358
https://us02web.zoom.us/j/79537697358
https://us04web.zoom.us/j/71056352432


Егер өтініш беруші 18 жасқа толмаған жағдайда, туу туралы 

куәлігінің көшірмесі және ата-анасының біреуінің (заңды өкілінің) 

жеке куәлігі талап етіледі және мына мекен-жайға жедел пошта 

арқылы жолданады: 

Қазақстан Республикасы, ШҚО (070002) 

Өскемен қ. 

30-Гвардиялық дивизия қ.,34 

С.Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан 

унивеверситетінің қабылдау комиссиясы, 133 кабинет 

 Ескерту: Оқуға түсүші қолданыстағы электрондық поштаңы (e-mail) ұсынуы 

керек 

 


