
Анықтамаларды онлайн режимде алуға арналған 

нұсқаулық 

"PLATONUS"ААЖ НҰСҚАУЛЫҒЫ модульді пайдалану бойынша білім 

алушылар үшін "Анықтамалар" 

"Platonus "ААЖ-да "БАҚК" модуліне қол жеткізу үшін: 

Сайтқа кіру www.platonus.htii.kz. Platonus жүйесін ашыңыз. Ашылған терезеде тілді 

таңдап, логин мен парольді енгізіп, "Кіру" түймесін басыңыз. Жеке кабинетіңіздің 

бастапқы беті ашылады. 

"БАҚК" модуліндегі анықтамаға өтініш беру үшін жеке кабинет бөлімінде "өтінім беру" 

қосымша бетін ашыңыз. 

 



"Анықтама беру" қызметін таңдаңыз,

 

"Қызмет" қосалқы модулінде қажетті анықтама түрін таңдаңыз. 

 

 

 

 



"Өтініш беруші бойынша мәліметтер" бағанындағы қызыл жұлдызшамен* белгіленген 

жолдарды толтырыңыз, "Сақтау" пернесін басыңыз. 

 

"Өтінім бойынша мәліметтер" қосымша бетінде "Талап ету орны бойынша" белгілеңіз, 

"Өтініш мәтінімен таныстым" деген белгі қойыңыз, "Өтінім беру" дегенді басу қажет. 

 

"Берілген құжат" қойындысында дайын құжатты ашыңыз (дайын құжатты екі жұмыс 

күнінде алуға болады). 

  





Нажимаем вкладку: ЦОО

Нажимаем вкладку: Личный кабинет

3 этап

4 этап



БҚКО қосымшасын басамыз 

Жеке кабинет қосышасына кіреміз

3 этап

4 этап



Нажать кнопку: Подать заявку

Нажимаем вкладку: Услуга

5 этап

6 этап



Тапсырыс беру батырмасын басыңыз

Қызмет қосымшасын таңдаңыз 

5 этап

6 этап



Нажать кнопку: Подать заявку

Нажимаем вкладку: Обходной лист

7 этап

8 этап



Тапсырыс беру батырмасын басыңыз

Кету парағы қызмет түрін таңдаңыз

7 этап

8 этап



Выбираем: Сведения по заявителю

Заполняем пустые поля нужными информациями  

9 этап

10 этап



Таңдаңыз: Тапсырыс беруші туралы мәлімет

Бос жиектерді қажет мәліметтермен толтырыңыз 

9 этап

10 этап



Выбираем: Сведения по заявке

Выбираем: Причину

Отметить галочкой

Выбираем: Язык обходного листа

11 этап

12 этап



Таңдаңыз:Тапсырыс бойынша мәлімет

Тапсырыс беру себебін 
таңдаңыз

Белгі қойыңыз

Кету парағының тілін таңдаңыз

11 этап

12 этап



Нажать кнопку: Подать заявку

Уведомление о подаче заявки

13 этап

14 этап



Тапсырыс беру батырмасын басыңыз

Тапсырыс берілгені туралы хабарлама

13 этап

14 этап



Выбираем: История заявки

15 этап



Таңдаңыз: Тапсырыс тарихы

15 этап
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