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Білім беру қызметін көрсету туралы  

№______ ШАРТ 

 

Алматы қ.                «___» ______________2020 ж. 

 

«Педагогикалық Ғылымдар Академиясы» ҚБ 

бұдан әрі «Орындаушы», Басқарма төрағасы Құсайынов 

Асқарбек Қабыкенұлы атынан, бірінші тараптан Жарғы 

негізінде әрекет ететін және 

 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

аты-жөні                                                                                      

бұдан әрі «Тыңдаушы» деп аталатын жеке тұлға ретінде 

әрекет ететін екінші тараптан, бірге Тараптар деп 
аталатын, ал жеке – Тарап, төмендегі келісімге келді: 

 

 

1. Шарттың пәні 

1.1. Тыңдаушы Орындаушының оқу-тақырыптық 

жоспарға сәйкес «Оқулықты әзірлеу әдіснамасы және 

авторлардың кәсіби дағдыларын жетілдіру» (бұдан 

әрі - Қызметтер) тақырыбында 72 сағат көлемінде 

біліктілікті арттыру курсы ақысын төлейді. 

1.2. Төлем арқылы Тыңдаушы осы келісімнің 

(акцепцияның) шарттарын толық және сөзсіз 

қабылдағанын білдіреді. 
1.3. Біліктілікті арттыру курсты аяқтау мерзімі  

курстарға тіркелген сәттен бастап тыңдаушының өзіне 

байланысты, курсқа рұқсат 10 аптаға дейін беріледі. 

1.4. Жақсы оқу үлгерімі жағдайында, оқу 

жұмыстарының барлық түрлері орындалғанда және 

біліктілікті арттыру курстары үшін төлемақы толық 

төленген жағдайда ғана Тыңдаушыға сертификат 

беріледі.  

 

2. Тараптардың құқықтары мен міндеттері 

2.1. Орындаушы міндеттенеді: 
2.1.1. осы шарттың 1 тармағында көрсетілген 

қызметтерді көрсетуді қамтамасыз етуге;  

2.2. Орындаушы құқылы: 

2.2.1.осы келісімге сәйкес Тыңдаушыдан өз міндеттерін 

тиісті деңгейде орындауын талап етуге; 

2.2.2. Тыңдаушы өз міндеттемелерін орындамаған 

жағдайда, осы Шартты біржақты тәртіппен бұзуға; 

2.2.3. Тапсырыс беруші оқыту бойынша қызметті толық 

төлеген сәтке дейін тыңдаушыға оқуға қолжетімділікті 

ашпауға; 

2.2.4. Білім беру процесін дербес жүзеге асыру, 

тыңдаушыны аралық және қорытынды аттестаттауды 
өткізу тәртібі мен мерзімділігін бағалау жүйесін, 

нысанын, тәртібін белгілеуге. 

2.3. Тыңдаушы құқылы: 

2.3.1. білім беру қызметін тиісті ұсынуды ұйымдастыру 

және қамтамасыз ету мәселелері бойынша 

орындаушыдан ақпарат алу 

2.3.2. білім беру процесіне қатысты мәселелер бойынша 

Орындаушыға хабарласуға; 

2.3.3. өзінің білімін,іскерлігін, дағдылары мен 

құзыреттілігін бағалау туралы ақпарат алуға 

ДОГОВОР 

на оказание образовательных услуг 

 

г. Алматы                     
 

Общественное объединение «Академия 

Педагогических Наук», в лице Председателя Правления 

Кусаинова Аскарбека Кабыкенова, действующей на 

основании Устава, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», с одной стороны, и физическое лицо 

______________________________________________ 

ФИО 

________________________________________________ 

именуемое в дальнейшем «Слушатель», с другой 

стороны, совместно именуемые – Стороны, а по 
отдельности – Сторона, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Слушатель 

оплачивает курсы повышения квалификации в 

соответствии с учебно-тематическим планом 
Исполнителя в объеме 72 часов на тему «Методология 

разработки учебника и совершенствование 

профессиональных навыков авторов» (далее-Услуги). 

1.2. Оплатой Заказчик выражает свое полное и 

безоговорочное принятие условий настоящего договора 
(акцепт). 

1.3. Срок завершения курсов повышения квалификации 

с момента регистрации на курсы зависит от слушателя, 

доступ к курсам открыт 10 недель. 

1.4. В случае успешного обучения, выполнения всех 

видов учебных работ и полной оплаты за курсы 

повышения квалификации Слушателю выдается 

Сертификат. 

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязуется: 
2.1.1. обеспечить предоставление услуг, предусмот-

ренных пунктом 1 настоящего договора; 

2.2. Исполнитель имеет право: 

2.2.1.требовать от Слушателя надлежащего исполнения 

обязанностей в соответствии с настоящим договором; 

2.2.2. расторгнуть настоящий договор в одностороннем 

порядке, в случае невыполнения Слушателем своих 

обязательств; 

2.2.3. Не открывать доступ к обучению Слушателю до 

момента полной оплаты Заказчиком услуги по обучению. 

1. 2.2.4 Самостоятельно осуществлять образовательный 

процесс, устанавливать системы оценок, формы, 
порядок и периодичность проведения промежуточной и 

итоговой аттестации Слушателя. 

2.3. Слушатель имеет право:  
2.3.1 получать информацию от Исполнителя по 

вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления Образовательных услуг, 

2.3.2 обращаться к Исполнителю по вопросам, 

касающимся образовательного процесса,  

2.3.3 получать информацию об оценке своих знаний, 

умений, навыков и компетенций. 
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2.4 Тыңдаушы міндеттенеді: 
2.4.1 білім, білік және практикалық дағдыларды толық 

көлемде игеру, оқу және практикалық сабақтардың 

барлық түрлеріне қатысу (бақылау), өзіндік 
практикалық жұмыстарды орындау, қорытынды 

тестілеу; 

 

2.4.2. тыңдаушыға нұсқауларға сәйкес мектеп тәртібін 

сақтауға. 

3.Тараптардың жауапкершілігі 

3.1. Тыңдаушы Орындаушының банктік шотына банктік 

аудару арқылы толық көлемде білім беру қызметтерінің 

алдын ала төлем жүргізеді. 

 

3.2 Орындаушы Тыңдаушының жеке мәліметтерінің 
құпиялылығын қамтамасыз етеді.  

3.3 Тыңдаушы өз бетінше және өз есебінен 

қашықтықтан оқыту технологияларын қолдана отырып, 

электронды оқытуды енгізу үшін қажетті техникалық 

жағдайларды жасайды.  

3.4 Шарт талаптарына келісім ретінде оның ресми қол 

қоюы және білім беру қызметін алуға келісімі болып 

саналады. 

3.5. Осы келісім бойынша міндеттемелер орындалмаған 

немесе тиісінше орындалмаған жағдайда тараптар 

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес 

жауаптылықта болады. 

 

4. Форс-мажор 

4.1. Тараптар осы келісімде көрсетілген 

міндеттемелердің толық немесе ішінара 

орындалмауына, егер ол  осы шарт жасалғаннан кейін 

тосын сипаттағы жағдайлардың нәтижесінде пайда 

болған, тараптар болжап білмеген немесе алдын-

алалмаған форс-мажорлық мән-жайлар (дүлей күш) 

салдарынан болса, тараптар жауапты болып 

табылмайды. 

 

5. Дауларды шешу тәртібі 

5.1. Осы келісім шартты орындау барысында пайда 

болатын түсінбеушіліктер мен даулар өзара келісілген 

шешімдерге келу мақсатында тікелей тараптармен 

қарастырылады. 

5.2. Тараптар арасында келіссөздер, өзара келісілген 

шешімдерге келу жолыменшешілмеген мәселелер 

Қазақстан Республикасының қолданыстағы 

заңнамасына сәйкес шешіледі.  

 

6. Шарттың әрекет ету мерзімі, оны өзгерту және 

бұзу тәртібі  
6.1. Осы келісім тараптармен қол қойылған күннен 

бастап күшіне енеді және толық орындалғанға дейін 

әрекет етеді. 

6.2. Осы шарттың талаптары тараптардың өзара 

жазбаша келісімі негізінде өзгертілуі және (немесе) 

толықтырылуы мүмкін. 

6.3. Осы шарт тараптардың келісімі бойынша да, кез-

келген Тараптың бастамашылдығымен басқа Тарапты 

алдын ала, келісімшартты тоқтату датасынан 5 (бес) 

күнтізбелік күн бұрын жазбаша хабарлауы арқылы  

2.4 Слушатель обязуется: 

2.4.1. овладевать знаниями, умениями и практическими 

навыками в полном объеме, посещать (смотреть) все 

виды учебных и практических занятий, выполнять 
самостоятельные практические работы, сдавать 

итоговую контрольную работу;  

2.4.2. соблюдать учебную дисциплину согласно 

Инструкции для слушателя. 

 

3.Ответственность сторон 

3.1. Слушатель осуществляет предварительную оплату 

Образовательных услуг в полном размере путём 

безналичного перечисления денежных средств на 

расчётный счёт Исполнителя. 

3.2 Исполнитель обеспечивает конфиденциальность 
персональных данных Слушателя. 

3.3 Создание технических условий, необходимых для 

осуществления электронного обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий, 

Слушатель осуществляет самостоятельно и за свой счёт. 

3.4 Согласие с условиями договора считается его 

официальным подписанием и согласием на получение 

образовательных услуг. 

3.5. В случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств по настоящему договору 

стороны несут ответственность в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан. 

 

4. Форс-мажор 

4.1. Стороны не несут ответственность за полное или 

частичное неисполнение какого-либо обязательства, 

если это явилось следствием форс-мажорных 

обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы), 

возникших после заключения настоящего договора в 

результате обстоятельств чрезвычайного характера, 

которых не могли предвидеть или предотвратить. 

 

5. Порядок разрешения споров 
5.1. Разногласия и споры, возникающие в процессе 

выполнения настоящего договора, рассматриваются 

непосредственно сторонами в целях выработки 

взаимоприемлемых решений. 

5.2. Вопросы, не разрешенные сторонами путем 

переговоров, выработки взаимоприемлемых решений, 

разрешаются в соответствии с действующим 

законодательством Республики Казахстан. 

 

6. Срок действия, порядок изменения и расторжения 

договора 

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его 
подписания сторонами и действует до полного его 

исполнения. 

6.2. Условия настоящего договора могут быть изменены 

и (или) дополнены по взаимному письменному 

соглашению сторон. 

6.3. Настоящий договор может быть расторгнут как по 

соглашению Сторон, так и по инициативе любой из 

Сторон с предварительным письменным уведомлением 

другой Стороны за 5 (пять) календарных дней до даты 

расторжения договора. 
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тоқтатылуы мүмкін. 

6.4. Осы келісім заңдық күші бірдей 2 нұсқада, әр 

Тарапқа бір-бірден жасалған. 

 

7. Авторлық құқықты және құпиялылықты сақтау. 

7.1. Тыңдаушы Авторлық құқық туралы заңға сәйкес 

барлық оқу материалдарына Орындаушының авторлық 

құқығын сақтауға міндетті. 

7.2. Тыңдаушыға Орындаушының сабақтарында 

алынған оқу материалдарын коммерциялық мақсатта 

пайдалануға, өз атынан ашық ақпарат көздеріне 

орналастыруға, үшінші тұлғаларға беруге тыйым 

салынады. 

7.3. Тыңдаушыға материалдарды үшінші жақтарға 

беруге тыйым салынады. Үшінші жақтың 
материалдарға қол жеткізу фактісі анықталған жағдайда 

Орындаушының келісімшартты біржақты бұзуына негіз 

болып табылады. Бұл жағдайда төленген ақша 

қайтаруға жатпайды. 

7.4. Осы Келісімді жасасу фактісін Тараптар құпия 

ақпарат ретінде қарастырмайды. 

7.5. Тараптар осы Келісім бойынша міндеттемелерді 

орындау барысында алған ақпаратты, егер Тарап 

мұндай ақпаратты Келісімге қолданылатын 

қолданыстағы заңнамаға сәйкес беруге міндетті болмаса 

немесе мұндай ақпаратты ашуға келісім алмаған болса, 

жарияламауға міндеттенеді. 

 

 

9.Тараптардың заңды мекен-жайы және банктік 

реквизиттері: 

Орындаушы: 

«Педагогикалық Ғылымдар Академиясы» ҚБ 
050000, Алматы қ., Абылай хан даңғылы,74 А 

СТН: 600 700 537 343 

ЖСК: KZ138560000000419866 

БИК: KCJBKZKX 

БСН: 040 340 015 818 

«Банк ЦентрКредит» АҚ Алматы қ. 
Тел.: 8 (727) 313-18-14, 313-18-16 

 

Басқарма төрағасы 

_________________   А.Қ. Құсайынов 

              /қолы/ 

М.О. 

 

 

Тыңдаушы 

________________________________________________  

 

_______________ 

Қолы 

Тыңдаушы көрсеткен мәліметтер тіркеу нысанын 

толтыру кезінде және осы Келісімнің 3.4 тармағына 

сәйкес қолданылады және жарамды.  

6.4. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

экземпляру для каждой из Сторон. 

 

7. Соблюдение авторского права и 

конфеденциальности  

7.1. Слушатель обязан соблюдать авторские права 

Исполнителя на все материалы курса в соответствии с 

Законом об авторских правах. 

7.2. Слушателю запрещено использовать полученные на 

занятиях Исполнителя учебные материалы в 

коммерческих целях, от своего имени, размещать в 

открытом доступе, передавать третьим лицам. 

7.3. Слушателю запрещено передавать третьим лицам 

материалы. Обнаружение факта доступа к материалам 
курсов третьих лиц является основанием для 

одностороннего расторжения Исполнителем договора 

без возврата денежных средств. 

7.4. Факт заключения настоящего Договора не 

рассматривается Сторонами как конфиденциальная 

информация. 

7.5. Стороны обязуются не разглашать информацию, 

полученную Сторонами в ходе выполнения своих 

обязательств по настоящему Договору, за исключением 

случаев, когда Сторона обязана предоставить такую 

информацию в соответствии с действующим 

законодательством, применимым к Договору, или было 
получено согласие на разглашение такой информации. 

 

9. Юридические адреса и банковские реквизиты 

Сторон: 

 

Исполнитель: 

ОО «Академия Педагогических Наук»  
050000, г.Алматы, пр. Абылай хана, 74А 

РНН: 600 700 537 343 

ИИК: KZ138560000000419866 

БИК: KCJBKZKX 

БИН: 040 340 015 818 
АО «Банк ЦентрКредит» г.Алматы 

Тел. 8 (727) 313-18-14, 313-18-16 

  

Председатель Правления           

__________________ А.К. Кусаинов 

           /подпись/ 

М.П. 

 

Слушатель 

________________________________________________  

 

_______________ 

Подпись 
Используются и действуют данные, указанные 

слушателем  при заполнении регистрационной анкеты и 

согласно пункту 3.4. настоящего Договора 

 


