
Мердігерлердің қаражаты есебінен оқу ақысын төлеуге іріктеу бойынша 

конкурсқа қатысуға өтінім беруге арналған нұсқаулық 

НАЗАР аударыңыздар! Өтінімді тек компьютер немесе ноутбук арқылы 

толтыру қажет. 

 

 Өтінімді кәмелетке (18 жасқа) толған кандидаттар толтырады.  

Егер үміткер 18 жасқа толмаған жағдайда, өтінімді оның заңды өкілі (ата-

анасы, қамқоршысы) толтырады. 

 «*» жұлдызшамен белгіленген жолдар міндетті түрде толтырылады! 

 

Жер қойнауын пайдаланушылар бөлетін қаражат есебінен оқу ақысын төлеуге 

конкурстық іріктеуге қатысуға өтінім беру үшін кандидат/заңды өкіл 

http://grant.kazenergy.com/ сайтына кіруі қажет. 

Сізге өтінімді қазақ немесе орыс тілін таңдап толтыруды талап ететін тіркеу нысаны 

ашылады. 

       
 

Бұдан әрі кандидат/заңды өкіл «Мен 18 жастамын» немесе «Мен 18 жасқа толған 

жоқпын» деген жолдардың бірін таңдап толтыруы керек. Егер үміткер кәмелеттік жасқа 

толмаған болса (18 жас), онда өтінімді кандидаттың заңды өкілі толтыруы тиіс. 

«ТАӘ» және «ЖСН» деген жолдарға заңды өкілдің (ата-ана, қамқоршы) деректерін 

толтыру қажет.. 

«Файлды таңдау» деген жолға заңды өкілдің (ата-ана, қамқоршы) растайтын 

құжатын тіркеу керек, ол өз кзегінде үміткердің (баланың) туу туралы куәлігін тіркеуі 

керек.   

http://grant.kazenergy.com/


             
Бұдан әрі Кандидат / заңды өкіл келесі жолдарды толтырады: 

 

Кандидаттың аты-жөні* :  

ТАӘ жолын толтыру (Қазақстан Республикасы азаматының жеке куәлігіне сәйкес 

толық тегін, атын және әкесінің атын көрсету). 

 

ЖСН* 

12 таңбалы ЖСН-ді толтыру қажет. Үміткердің жеке куәлігінің екі жақ бетінің сканы 

қоса беріледі. Растайтын құжат болмаған жағдайда, сіз қалған жолдарды толтыра 

алмайсыз. 

  

 



 

Құжат нөмірін енгізіңіз. Құжаттың берілген күні *  

Осы жолдарды жеке куәлігіңізге сәйкес толтырыңыз. 

Туған күні, айы, жылы*  

Бұл жолды « /» арқылы қолмен толтыруға болады. Немесе жылжымалы терезеден 

күн/ай/жылдың ретін таңдап толтыра аласыз: 

 

       

 

Университеттің немесе колледждің атауы. Мамандығы * 

Ашылатын терезеден суреттегідей университеттің немесе колледждің атауын және 

мамандықты таңдаңыз. 

   

          
 



   

            

 

Егер сіздің оқу орныңыз немесе мамандығыңыз тізімде болмаса, онда «менің оқу 

орным тізімде жоқ» немесе «менің мамандығым тізімде жоқ» деген жолдарды басып, оқу 

орнын немесе мамандықты қолмен жазыңыз. 

Менің мамандығымның коды * 

Осы жолды төмендегі үлгіге сәйкес толтырыңыз  

   

          

Білім деңгейі * 

Ашылатын терезеден таңдап, өзіңіздің білім деңгейіңізді көрсетіңіз. 

 

 

 

Курс. Оқу жылының жалпы саны (мерзімі) * 



Ашылатын терезеден алдымен жоспарлап отырған оқу курсын, содан кейін оқу 

жылдарының жалпы санын таңдаңыз. 

           

 

 

Оқу орнының анықтамасын жүктеңіз * 

Бұл анықтама деканатта/оқу бөлімінде беріледі. Анықтамада заңды тұлғалардың ақы 

төлеуі үшін 2022-2023 оқу жылының құны, оқу курсы мен нысаны қол қойылған (оқу 

орнының ресми бланкісінде немесе мөрмен расталған) болуы тиіс. 

 

 

Оқитын тіл * 

Ашылатын тізімнен оқитын тілді таңдаңыз. 



                 

 

GPA/ЕНТ/КТ/балл* 

ЕНТ/КТ – бакалавриаттың 1 курсына түскен үміткерлер таңдайды. Бүтін сандарды 

көрсету керек. Мысалы, 80;93; 115 және т. б. 

GPA – оқуды жалғастыратын кандидаттар таңдайды. GPA көрсеткіші ондық сандар 

түрінде көрсетілуі керек. Мысалы, 3,1; 3,34; 3,6. 

Балл – білім беру деңгейлерінің бірін (тип, бакалавриат, магистратура) аяқтаған 

үміткерлер таңдауы қажет). 

Бұдан әрі балдарды растайтын құжатты жүктеу қажет. 

 

Оқу ақысы * 

Осы жолда заңды тұлғалардың ақысын төлеу үшін оқудың теңгедегі құнын көрсету 

қажет. Бұл анықтама деканатта/оқу бөлімінде беріледі. Анықтамада заңды тұлғалардың 

оқу ақысын төлеуі үшін 2022-2023 оқу жылына арналған оқу құны, оқу орнының ресми 

бланкісінде қолы қойылған немесе мөрмен расталған оқу курсы мен нысаны көрсетілуі 

тиіс.  



 

 

Әлеуметтік мәртебесі  

Бұл жолды Кандидат мына санаттардың біріне жатқан жағдайда таңдайды: көп 

балалы, толық емес, аз қамтылған, жетім балалар, мүгедек адамдар. Өзінің мәртебесін 

растау үшін үміткер растайтын құжатты тіркеуі керек. Растайтын құжатсыз өтінім 

тіркелмейді.  

  

 

Бұрын қаржыландырылған * 



Осы жолды толтырған кезде жақшада 2021-2022 оқу жылы көрсетілетініне назар 

аударыңыз. Егер Кандидат бұрын мердігерлер бөлетін қаражат есебінен 

қаржыландырылған болса, онда «Иә» деген жолды таңдау қажет.  

 

Егер үміткер бұрын мердігерлер бөлетін қаражат есебінен қаржыландырылмаған 

болса, онда «Жоқ» деген жолды таңдау қажет. 

 

Email мен телефон* 

Қолданыстағы email мен телефон нөміріңізді + 77012345678 форматында көрсетіңіз. 

 

 

Тіркелген мекенжайы және тұратын мекенжайы * 

 

 

Жынысы* 

Үміткерге жынысы туралы мәліметті көрсету қажет. 

      



Барлық жолдардың дұрыс толтырылғанын тексеріңіз, дербес деректерді жинауға 

және өңдеуге міндетті түрде келісім беріңіз 

 

Өтінімді заңды өкіл толтырған кезде, Дербес деректерді жинауға және өңдеуге 

келісімді растауы қажет. 

 

 
Кандидат өтінімді өзі толтырған кезде, Дербес деректерді жинауға және өңдеуге 

келісімді растауы қажет. 

  
 

Өтінішпен және Дербес деректерді жинауға және өңдеуге арналған келісіммен 

мұқият танысып шығыңыз, сондай-ақ Конкурсқа қатысу шарттарына және 

берілетін ақпараттың жауапкершілігі туралы келісімді растаңыз. 

 

 
Дербес деректер мен өтінішті жинауға және өңдеуге келісім толтырылғаннан 

кейін «Жіберу» деген батырманы басыңыз. Өтініміңіз модераторға жіберіледі. 


	C:\Users\admin\Desktop\конкурсқа қатысуға өтінім беруге арналған нұсқаулық.docx

