
Қарағанды - 2022 



https://edms.youngstudent.co 

ҚАДАМ #1 

• Электрондық пошта арқылы 

сайтқа тіркелу 

ШАГ #1 

• Регистрация на сайте через 

электронную почту 



ҚАДАМ #2 

• Бет профилін толтыру • Заполнение профиля страницы 

ШАГ #2 



ҚАДАМ #3 

• Студент/талапкер туралы мәліметтерді 

толтыру және аккаунт құру 

• Заполнение данных о 

студенте/абитуриенте и создание 

аккаунта 

ШАГ #3 



ҚАДАМ #4 

• Өтініш беру  жатақханаға 

орналасу «Қызметтер» бөлімінде  

• Подать заявление      в разделе 

«Услуги» Заселение в общежитие 

ШАГ #4 



• Заполнить поля личными данными 

студента/абитуриента 

Жатақханаға орналасу 25 ТАМЫЗДАН  БАСТАП жүргізіледі 
 

Заселение в общежитие производится С 25 АВГУСТА 

ҚАДАМ #5 
• Бос жолдарды студенттің / 

талапкердің жеке мәліметтерімен 

толтыру 

ШАГ #5 



• Загрузить удостоверение личности 

(с 2-х сторон обязательно) и 

заполнить поля 

ШАГ #6 

• Жеке куәлікті жүктеу (2 жағынан 

міндетті түрде) және жолдарды 

толтыру 

ҚАДАМ #6 



• После заполнения всех ячеек и загрузки 

документов  кликнуть «Подать заявление» 

• Заявление рассматривается в течение 3 

рабочих дней 

ШАГ #7 

• Барлық ұяшықтарды толтырып, 

құжаттарды жүктегеннен кейін «Өтініш 

беру» батырмасын басыңыз 

• Өтініш 3 жұмыс күні ішінде қаралады 

ҚАДАМ #7 



• Заполнить заявление  

• На новый учебный год заселение с 25 

августа 

• Подписать заявление через ЭЦП 

ШАГ #8 ҚАДАМ #8 

• Өтінішті толтыру  

• Жаңа оқу жылына жатақханаға 

орналастыру 25 тамыздан басталады  

Өтінішке ЭЦҚ арқылы қол қою қажет 



• Формируется электронное заявление 

• Подписать заявление через ЭЦП 

ШАГ #9 ҚАДАМ #9 

• Электрондық өтініш қалыптастырылады 

• Өтінішке ЭЦҚ арқылы қол қою қажет 



• Подписание договора жилищного 

найма через ЭЦП 

ШАГ #10 ҚАДАМ #10 

• ЭЦҚ арқылы тұрғын үй жалдау 

шартына қол қою 



• Подписание договора жилищного 

найма через ЭЦП 

ШАГ #11 ҚАДАМ #11 

• ЭЦҚ арқылы тұрғын үй жалдау 

шартына қол қою 



• Произвести оплату за проживание (в размере 11500 

тенге) (ОБЯЗАТЕЛЬНО в графе наименование 

платежа указать «Оплата за общежитие»).  

**Оплату возможно произвести через приложение 

мобильный банкинг (Kaspi, Банк ЦентрКредит, 

Народный банк). 

ШАГ #12 ҚАДАМ #12 
• Тұру ақысын төлеу (11500 теңге көлемінде) 

(МІНДЕТТІ ТҮРДЕ төлем атауы бағанында 

«жатақхана үшін төлем» деп көрсетілсін).  

** Төлемді мобильді банкинг (Kaspi Банк 

ЦентрКредит, Халық банкі) қосымшасы арқылы 

жүргізуге болады. 



• Прикрепить квитанцию об оплате 

(полную квитанцию в PDF формате) 

ШАГ #13 ҚАДАМ #13 

• Төлем туралы түбіртекті тіркеу 

(PDF форматындағы толық түбіртек) 



• Отслеживать статус стадии нахождения 

заявления 

• Заявление рассматривается в течение 3 рабочих 

дней 

ШАГ #14 ҚАДАМ #14 

• Өтінішті табу сатысының мәртебесін 

бақылау 

• Өтініш 3 жұмыс күні ішінде қаралады 



• Ожидание распределения в 

общежитие 

ШАГ #15 ҚАДАМ #15 

• Жатақханадағы орындарды бөлуді 

күту 



ҚАДАМ #16 

• Жатақханаға орналасуға жолдама алу 
• Получение направления на заселение 

в общежитие 

ШАГ #16 



ҚАДАМ #17 ШАГ #17 

• Жолдамада көрсетілген мекенжай бойынша 

университет жатақханасына орналасу 

Орналасу кезінде жатақхана комендантына ұсыну 

қажет: 

1. Жатақхана беру туралы жолдама; 

2. Медициналық анықтама (Университеттің 

медпунктінде  мед. тексеруден өту, 205 каб.) 

• Обращение в общежитие университета по адресу, 

указанного в направлении 

При заселении необходимо  предъявить 

коменданту общежития: 

1. Направление о предоставлении общежития; 

2. Мед.справка (пройти мед.осмотр в Медпункте 

университета, 205 каб.) 



Преимущественное право  

на заселение в общежитие  

Карагандинского университета Казпотребсоюза 

имеют иногородние студенты: 
1) лица с ограниченными возможностями из числа 

инвалидов, инвалиды с детства, инвалиды I и II групп, дети-

инвалиды, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, при наличии у обоих или одного родителя 

инвалидности (1 и 2 группы) (копия свидетельства о смерти 

обоих или единственного родителя либо справка с детского 

дома, копия справки об инвалидности); 

2) лица из числа молодежи, оставшиеся без попечения 

родителей на момент достижения совершеннолетия, лица, 

приравненные по льготам и гарантиям к участникам и 

инвалидам Великой Отечественной войны, лица из числа 

сельской молодежи, поступившие на специальности, 

определяющие социально-экономическое развитие села, а 

также лица имеющие статус оралмана, не являющиеся 

гражданами Республики Казахстан (копия справки по опеке 

и попечительства, копия удостоверения оралмана); 

3) обучающиеся, зачисленные на первый курс, 

обладающие знаком «Алтын белгі», обучающиеся, 

имеющие сертификат победителя Президентской, 

международной и республиканской олимпиады и (или) 

конкурса, а также абитуриенты, окончившие учебное 

заведение с отличием с подтверждающим документом об 

образовании (копия свидетельства, аттестата, диплома); 

1) мүгедектер қатарындағы кемтар адамдар, бала кезінен 

мүгедектер, I және II топтағы мүгедектер, мүгедек балалар, 

жетім балалар және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған 

балалар, екеуінің де немесе бір ата-анасының мүгедектігі (1 

және 2-топ) болған жағдайда (екеуінің де немесе жалғыз ата-

анасының қайтыс болуы туралы куәліктің көшірмесі не 

балалардың ата-анасының мүгедектігі туралы анықтаманың 

көшірмесі); 

2) кәмелетке толған кезде ата-анасының қамқорлығынсыз 

қалған жастар қатарындағы адамдар, жеңілдіктер мен 

кепілдіктер бойынша Ұлы Отан соғысының қатысушылары 

мен мүгедектеріне теңестірілген адамдар, ауылдың 

әлеуметтік-экономикалық дамуын айқындайтын 

мамандықтарға келіп түскен ауыл жастары қатарындағы 

адамдар, сондай-ақ Қазақстан Республикасының азаматтары 

болып табылмайтын, оралман мәртебесі бар адамдар 

(көшірмесі) қорғаншылық және қамқоршылық жөніндегі 

анықтама, оралман куәлігінің көшірмесі); 

3) бірінші курсқа қабылданған, "Алтын белгі" белгісі бар, 

Президенттік, халықаралық және республикалық олимпиада 

және (немесе) конкурс жеңімпазының сертификаты бар, 

сондай-ақ оқу орнын үздік бітірген талапкерлер білімі туралы 

растайтын құжаты бар (куәліктің, аттестаттың, дипломның 

көшірмесі) білім алушылар; 

Басқа қаладан келген студенттердің   

Қазтұтынуодағы Қарағанды университетінің  

жатақханасына орналасуға басым құқығы бар: 



Контактный телефон для связи: 

+7 701 213 0979 (WhatsApp) 

+7 747 451 7100 

8 (7212) 44-16-24 (доб.169) 

Тех.поддержка: +7 700 315 2500 

4) обладателям образовательного гранта МОН РК (копия 

свидетельства о присуждении образовательного гранта); 

5) из многодетной семьи, если в семье более 4-х детей до 

18 лет  и мама имеет знак «Алтын алқа» или  «Күміс алқа» 

(копия справки о наличии в семье 4-х и более детей); 

6) иностранные граждане, принятые на обучение в 

Карагандинский университет Казпотребсоюза по 

международным соглашениям (контрактам), размещаются в 

общежитии на общих основаниях; 

7) обучающиеся из числа учащихся старших курсов, 

имеющие высокие результаты в учебной, научной и 

общественной работе (копия транскрипта, копии грамот, 

дипломов, рекомендательное письмо от деканата). 

4) ҚР БҒМ Білім беру грантының иегерлері (білім беру 

грантын тағайындау туралы куәліктің көшірмесі); 

5) егер отбасында 18 жасқа дейінгі 4-тен астам бала 

болса және анасының "Алтын алқа" немесе "Күміс алқа" 

белгісі болса, көпбалалы отбасынан шыққан (отбасында 4 

және одан да көп бала бар екендігі туралы анықтаманың 

көшірмесі); 

6) Қазтұтынуодағы Қарағанды университетіне 

халықаралық келісімдер (келісім-шарттар) бойынша оқуға 

қабылданған шетелдік азаматтар жатақханаға жалпы негізде 

орналастырылады; 

7) оқу, ғылыми және қоғамдық жұмыста жоғары 

нәтижелері бар жоғары курс оқушылары қатарында 

оқитындар (транскрипт көшірмесі, грамоталардың, 

дипломдардың көшірмелері, деканаттың ұсыныс хаты). 

      Байланыс телефоны : 

+7 701 213 0979 (WhatsApp) 

+7 747 451 7100 

8 (7212) 44-16-24 (доб.169) 

Тех. қолдау: +7 700 315 2500 


