
 

Ұлттық бірыңғай тестілеуының шекті баллын 

алмаған тұлғалармен, ақылы білім беру 

қызметтерін көрсету туралы 

 

№ 202____/___________ Шарты 

 

Алматы қ.                          «____» ________202___ ж. 

 

Бұдан әрі - «Білім беру ұйымы» деп аталатын 

«Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті» 

коммерциялық емес акционерлік қоғамы, 2021 

жылдың шілде айының 01 жұлдызында берілген № 24 

сенімхаты негізінде әрекет ететін оқу және оқу-

әдістемелік жұмыстар жөніндегі проректоры 

Е.Н.Жуманкулова тұлғасында, бір тараптан, және 
 

азаматша_________________________________ 

______________________________________ 
(Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)) 

бұдан әрі «Білім алушы» деп аталатын, екінші 

тараптан, бірлесе отырып «Тараптар» деп аталып, 

төмендегі осы келісімшартты жасасты: 
 

1. ШАРТТЫҢ МӘНІ 
 

1.1. Білім беру ұйымы, Ұлттық бірыңғай 

тестілеу (бұдан әрі мәтін бойынша - ҰБТ) 

нәтижелері бойынша, шекті балл жинай алмаған, 

бейінді пәндер комбинациясына сәйкес келмейтін 

ҰБТ нәтижелері бар тұлғаны, күндізгі оқу нысаны 

бойынша ақылы негізде қабылдайды.  

1.2. Білім беру ұйымы, _____________________ 

___________________________________________ 
(білім беру бағдарламасының шифры мен атауы) 

білім беру бағдарламасы бойынша, Білім 

алушының оқуын ұйымдастыру міндеттерін өз 

мойнына алады. 

1.3. Оқу жылы кезеңінде, Білім алушы ҰБТ 

өткізу ережелеріне сәйкес белгіленген мерзімде 

ҰБТ тапсырады. 

1.4. ҰБТ нәтижесі бойынша, шекті балл алмаған 

Білім алушылар, оқудан шығарылады. 

1.5. ҰБТ нәтижелері бойынша, шекті балл алған 

Білім алушы, жаңа ақылы білім беру қызметтерін 

көрсету туралы Шарт жасай отырып, Білім беру 

ұйымында оқуын жалғастырады және жаңа Шарт 

жасасу кезінде белгіленген талаптар 

қолданылады. 
 

2. ТАРАПТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН 

МІНДЕТТЕРІ 
 

2.1.Білім беру ұйымының міндеттері: 

2.1.1. Білім беру ұйымы, бейінді пәндер 

комбинациясына сәйкес келмейтін ҰБТ 

нәтижелері бар және ҰБТ нәтижелері бойынша 

 

Договор № 202____/__________ 

 об оказании платных образовательных услуг 

лицам, не набравших пороговый балл 

единого национального тестирования 

 

г.Алматы                               «____»_____202___г. 
 

Некоммерческое акционерное общество 

«Казахский национальный женский 

педагогический университет» именуемое в 

дальнейшем - «Организация образования», в 

лице проректора по учебной и учебно-

методической работе Жуманкуловой Е.Н., 
действующей на основании доверенности за № 24 от 

01.07.2021 г., с одной стороны, и 
 

гражданка_______________________________ 

____________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество (при его наличии)) 

именуемая в дальнейшем «Обучающийся», с 

другой стороны, а совместно именуемые 

«Стороны», заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1.  Организация образования, принимает лиц, 

по результатам единого национального 

тестирования (далее по тексту - ЕНТ) не 

набравших пороговый балл, также лиц с 

результатами ЕНТ с несоответствующими 

комбинациями профильных предметов, 

зачисляет их по очной форме обучения на 

платной основе. 

1.2.  Организация образования принимает на 

себя обязательства по организации обучения 

Обучающегося по образовательной программе - 

__________________________________; 
(шифр и наименование группы образовательных программ) 

1.3.  Во время учебного года, Обучающийся 

сдает ЕНТ в установленные сроки в 

соответствии с правилами проведения ЕНТ. 

1.4. По результатам ЕНТ, Обучающийся не 

набравший пороговый балл, отчисляется из 

числа Обучающихся.  

1.5. По результатам ЕНТ, Обучающийся 

набравший пороговый балл, продолжает 

обучение в Организации образования, с 

заключением нового Договора об оказании 

платных образовательных услуг и применяются 

условия, установленные при заключении нового 

Договора. 
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

2.1. Организация образования обязуется:  

2.1.1. Принять Обучающегося, который по 



шекті балл жинай алмаған Білім алушыны,  осы 

Шарттың талаптарына сәйкес, сондай-ақ ол өзі 

немесе заңды өкілі ағымдағы жылдың  25 тамызға 

дейін Білім беру ұйымы белгілеген жыл сайынғы 

төлем сомасының 30% - ын төлесе, білім 

алушылар  қатарына қабылдауға; 

2.1.2. осы Шартты жасасу кезінде білім алушыны 

білім беру ұйымының жарғысымен, білім беру 

қызметімен айналысуға арналған лицензиямен, 

ішкі тәртіп қағидаларымен және білім беру 

ұйымына қабылдау тәртібін регламенттейтін басқа 

да нормативтік құқықтық актілермен, сондай-ақ 

оқу-тәрбие процесін ұйымдастыру жөніндегі 

негізгі құжаттармен таныстыру;  

2.1.3. Білім алушыны «Білім туралы» Қазақстан 

Республикасы Заңының талаптарына сәйкес 

оқытуды қамтамасыз ету;  

2.1.4. қолданыстағы нормативтерге сәйкес 

үзілістермен білім алушының оқу жүктемесінің 

көлемін және сабақ режимін айқындау, білім 

алушының оқуына салауатты, қауіпсіз жағдай 

жасау; 

2.1.5. санитарлық және өрт қауіпсіздігі 

ережелеріне сәйкес Білім алушыға салауатты және 

қауіпсіз оқу жағдайын жасау және жылына 1 (бір) 

рет Білім алушыны жоспарлы медициналық 

тексеруден өткізу; 

2.1.6. Білім беру ұйымы кітапханаларының 

ақпараттық ресурстарын, оқулықтарды, оқу 

құралдарын, әдістемелік құралдарды және оқу 

пәндері бойынша әзірлемелерді, белсенді 

үлестірме материалдарды, өзіндік жұмыс бойынша 

нұсқауларды, электрондық оқулықтарды, желілік 

білім беру ресурстарын еркін пайдалануын 

қамтамасыз ету; 

2.1.7. Білім алушының білім беру бағдарламасына 

сәйкес практикадан өтуін ұйымдастыру; 

2.1.8. Білім алушыны өз өтініші бойынша білім 

алушылар қатарынан шығару; 

2.1.9. Білім алушының Университеттің ғылыми, 

мәдени және спорттық іс-шараларына, сонымен 

қатар халықаралық, ғылыми, мәдени және 

спорттық іс-шараларға қатысуына жағдай жасау; 

2.1.10. білім алушыны оның келісімінсіз және оқу 

үдерісіне зиян тигізетін қоғамдық және басқа да 

тапсырмаларды орындауға тартуға жол бермеу; 

2.1.11. ҰБТ нәтижелері бойынша шекті балл 

жинаған Білім алушымен ақылы білім беру 

қызметтерін көрсету туралы жаңа шарт жасасуға; 

2.1.12.  «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 

туралы» Қазақстан Республикасының Заңын 

сақтау және орындау; 

2.1.13. Білім беру ұйымы жойылған жағдайда 

немесе білім беру қызметі тоқтатылған жағдайда 

Білім алушының басқа білім беру мекемесінде оқу 

результатам ЕНТ не набрал пороговый балл, 

также с результатами ЕНТ с 

несоответствующими комбинациями 

профильных предметов, к числу обучающихся 

Организации образования, в соответствии с 

условиями настоящего договора, если она сама 

или законный представитель оплатил до 25 

августа текущего года 30% от суммы ежегодной 

оплаты, установленной организацией 

образования; 

2.1.2 при заключении настоящего Договора 

ознакомить Обучающегося с Уставом 

организации образования, лицензией на занятие 

образовательной деятельности, Правилами 

внутреннего распорядка и другими 

нормативными правовыми актами, 

регламентирующими порядок приема в 

Организации образования, а также основными 

документами по организации учебно-

воспитательного процесса; 

2.1.3 обеспечить обучение Обучающегося в 

соответствии с требованиями Закона Республики 

Казахстан «Об образовании»; 

2.1.4 определить объем учебной нагрузки и 

режим занятий Обучающегося с перерывами в 

соответствии с существующими нормативами, 

создать здоровые, безопасные условия обучения 

Обучающегося; 

2.1.5 создавать здоровые и безопасные условия 

обучения для обучающегося в соответствии с 

правилами санитарной и пожарной безопасности 

и 1 (один) раз в год организовывать плановый 

медицинский осмотр обучающегося; 

2.1.6. обеспечить Обучающемуся свободный 

доступ и возможность пользования 

информационными ресурсами библиотек 

организации образования, учебниками, 

учебными пособиями, методическими 

пособиями и разработками по учебным 

дисциплинам, активными раздаточными 

материалами и указаниями по самостоятельной 

работе, электронными учебниками, доступом к 

сетевым образовательным ресурсам; 

2.1.7. организовать прохождение обучающимся 

практики в соответствии с образовательной 

программой образовательной организации; 

2.1.8. отчислять Обучающегося из числа 

обучающихся по собственному желанию 

согласно ее заявления; 

2.1.9. создать условия для участия 

Обучающегося в научных, культурных и 

спортивных мероприятиях Университета, а 

также в международной, научной, культурной и 

спортивной жизни; 

2.1.10. не допускать привлечения Обучающегося 
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жылын аяқтауына байланысты шара қолдану. 

2.1.14.  Оқуды аяқтамаған  ҰБТ тапсырып шекті 

балл жинаған Білім алушының өтініші бойынша, 

оқу пәндерінің сапасы мен бағасы көрсетілген 

академиялық анықтама (транскрипт) беруге; 

2.2. Білім беру ұйымы құқылы: 

2.2.1. қолданыстағы заңнама нормаларын сақтай 

отырып, білім беру процесіне қатысты мәселелер 

бойынша ішкі нормативтік құжаттар және 

ұйымдастырушылық-өкімдік актілер (ережелер, 

нұсқаулар, қағидалар, шешімдер, бұйрықтар, 

жарлықтар және басқалар) шығару, Шарт мәтіні 

бойынша бұдан ары «Білім беру ұйымының 

актілері» деп аталады, және Білім алушыдан 

олардың тиісінше орындалуын талап ету; 

2.2.2. Білім алушыдан оқу тәртібін қадағалауды, 

Білім беру ұйымының оқытушыларына, 

қызметкерлері мен білім алушыларына құрметпен 

қарауды талап ету; 

2.2.3. Білім алушыдан Білім беру ұйымының 

мүліктеріне ұқыпты қарауды, компьютерлік және 

басқа да техникалармен жұмыс істеу ережелерін 

қадағалауды талап ету. Білім алушының 

әрекеттерінен материалдық залал келген жағдайда 

Қазақстан Республикасының қолданыстағы 

заңнамаларында қарастырылған тәртіппен оны 

қалпына келтіруге кеткен шығынның орнын 

толтыруды талап ету; 

2.2.4. Білім алушыдан немесе заңды өкілден оқу 

құнын төлеу бойынша Шартта белгіленген 

міндеттемелерді уақытылы орындауды талап ету 

құқылы; 

2.2.5. оқу тәртібін, Келісімшарт талаптарын, 

Жарғы мен ішкі оқу тәртібінің қағидасын бұзғаны 

үшін білім алушыға қатысты Білім беру ұйымынан 

шығаруға дейінгі тәртіпке шақыру шараларын 

қолдану; 

2.2.6. Білім алушыны оқу, ғылыми және 

шығармашылық қызметіндегі табыстары үшін 

ынталандыруға; 

2.2.7. шартты келесі себептер бойынша біржақты 

тәртіппен бұзуға: Оқу тәртібін бұзу, 

Университеттің ішкі тәртіп Ережелерін және Білім 

беру ұйымының Жарғысын бұзу, Шарт 

міндеттерін, талаптарын  орындамауы, басқа Білім 

беру ұйымына ауысуына байланысты (Білім 

алушы ҰБТ тапсырып шекті балл жинаған 

жағдайда), оқу құнын төлемегені үшін, сондай-ақ 

Қазақстан Республикасының қолданыстағы 

заңнамаларында қарастырылған өзге де 

жағдайларда; 

2.2.8. Оқу ақысын төлемеген жағдайда, Білім 

алушыны емтихан сессияларына жібермеуге. 

2.2.9. Білім алушы оқу ақысын төлемегені үшін 

оқудан шығарылған жағдайда, ол берешегін 

к выполнению общественных и иных поручений 

без его согласия и в ущерб учебного процесса; 

2.1.11. заключить новый договор об оказании 

платных образовательных услуг с 

Обучающимся, который по результатам ЕНТ  

набрал пороговый бал; 

2.1.12. соблюдать и исполнять Закон Республики 

Казахстан «О противодействии коррупции»; 

2.1.13. в случае ликвидации организации 

образования или прекращения образовательной 

деятельности, принять меры по завершению 

Обучающимся учебного года в других 

организациях образования. 

2.1.14. по заявлению Обучающегося не 

завершившего обучение, выдать академическую 

справку с указанием качества и оценки учебных 

дисциплин (транскрипт), при условии, если 

Обучающийся сдал ЕНТ и набрал пороговый 

бал. 

2.2. Организация образования имеет право: 

2.2.1. издавать с соблюдением норм 

действующего законодательства,  внутренние 

нормативные документы и организационно-

распорядительные акты (правила, инструкции, 

положения, решения, приказы, распоряжения и 

иные), далее по тексту Договора, именуемые как 

«акты Организации образования», по вопросам, 

касающимся образовательного процесса, и 

требовать от Обучающегося их надлежащего 

исполнения; 

2.2.2.  требовать от Обучающегося соблюдения 

учебной дисциплины, корректного и 

уважительного отношения к преподавателям, 

сотрудникам и обучающимся Организации 

образования; 

2.2.3. требовать от Обучающегося бережного 

отношения к имуществу организации 

образования, соблюдения правил работы с 

компьютерной и другой техникой. В случае 

причинения материального ущерба действиями 

обучающегося требовать возмещения 

понесенных затрат на его восстановление в 

порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Республики Казахстан; 

2.2.4. требовать от Обучающегося или законного 

представителя своевременного исполнения 

обязательств, установленных Договором по 

оплате стоимости обучения; 

2.2.5. применять к обучающемуся меры 

дисциплинарного воздействия, вплоть до 

отчисления из образовательной организации за 

нарушение учебной дисциплины, условий 

договора, Устава и правил внутреннего 

распорядка обучения; 

2.2.6. поощрять Обучающегося за успехи в 



(қарызын) өтегенге дейін, ешқандай құжат 

бермеуге; 

2.3.Білім алушы міндеттенеді:  

2.3.1. Білімдерді, практикалық дағдылар мен 

машықтарды мемлекеттік жалпыға міндетті білім 

стандарттарының толық көлемінде меңгеру, оқу 

және практикалық сабақтарға қатысу. Білім 

алушының тарапынан осы баптың бұзылуы 

Келісімшарт бойынша оны төлемнен босатуға 

негіз болып табылмайды;  

2.3.2. Сабақтарды өткізіп алған жағдайда, бұл 

туралы бір тәулік ішінде (жеке өзі немесе 

туыстары арқылы) Білім беру ұйымына 

хабарлауға, кейін сабақта болмау себебін жазбаша 

түрде баяндауға; отбасы жағдайы және байланыс 

ақпараты (тұрғылықты жері, телефон нөмірлері, 

электрондық пошта және басқалары) өзгерген 

жағдайда Білім беру ұйымына хабарлауға; 

2.3.3. амбулаториялық немесе стационарлық 

емдеуде болған жағдайда, бұл туралы үш тәулік 

ішінде (жеке өзі немесе туыстары арқылы) Білім 

беру ұйымына хабарлауға, кейіннен растайтын 

құжаттарды ұсынуға; 

2.3.4. білім беру ұйымы басшысының 

бұйрықтары мен жарлықтарын, Білім беру 

ұйымының Жарғысын, ішкі тәртіп Ережелерін 

және осы Келісімшарттың талаптарын сақтау 

және орындауға; 

2.3.5. білім беру ұйымының мүлкіне ұқыпты 

қарауға және оны ұтымды пайдалануға, оқуға 

және жатақханада (берілген кезде) тұруға 

қалыпты жағдай жасауға; 

2.3.6. флюорографиядан өтуге. 

2.4.Білім алушы құқылы: 

2.4.1. Білім алушы ҰБТ тапсырып, шекті балл 

жинаған жағдайда, Білім беру саласындағы 

өкілетті орган белгіленген тәртіппен, осы Шартта 

және Білім беру ұйымының актілерінде 

белгіленген тәртіпке сай, бір оқу түрінен екінші 

оқу түріне, бір оқу орнынан екінші оқу орнына, 

бір білім беру бағдарламасынан екіншісіне 

ауысуға;  

2.4.2. жеке оқу жоспарын қалыптастыруға тікелей 

қатысуды қамтамасыз ететін элективті пәндер 

каталогына енгізілген оқыту технологиясы 

бойынша оқу процесін, тандау пәндерін 

ұйымдастыру қағидаларына сәйкес оқытушыны 

таңдауға;  

2.4.3. интерактивтік оқу әдістерін қолдануға;  

2.4.4. студенттік өзін-өзі басқару органдарының 

жұмысына қатысуға. 
 

3. ТӨЛЕМ МӨЛШЕРІ МЕН ТӘРТІБІ 
 

3.1. Білім беру қызметінің құнын, оқу төлемінің 

учебной, научной и творческой деятельности; 

2.2.7. расторгнуть договор в одностороннем 

порядке по следующим причинам: Нарушение 

учебной дисциплины, нарушение правил 

внутреннего распорядка и Устава 

образовательной организации, невыполнение 

договорных обязательств, за неоплату стоимости 

обучения, связи с переходом в другую 

образовательную организацию (с условием 

сдачи ЕНТ и набрал пороговый балл), а также в 

иных случаях, предусмотренных действующим 

законодательством Республики Казахстан; 

2.2.8. в случае не оплаты за обучения, не 

допускать Обучающегося к экзаменационным 

сессиям; 

2.2.9.  в случае отчисления Обучающегося из-за 

неоплаты за обучение, не выдавать никакик 

документов до погашения им задолженности.  

2.3. Обучающийся обязуется:  

2.3.1. Овладеть знаниями, умениями и 

практическими навыками в полном объеме 

государственных общеобязательных стандартов 

образования, посещать учебные и практические 

занятия. Нарушение данного пункта со стороны 

Обучающегося, не является основанием для 

освобождения его от оплаты по Договору; 

2.3.2. в случае пропуска занятий, в течение суток 

сообщить об этом (лично или через 

родственников) в организацию образования, 

после в письменном виде изложить причину 

отсутствия на занятии; в случае изменения 

семейного положения и контактной информации 

(места жительства, номера телефонов, 

электронной почты и другие) сообщить в 

образовательную организацию; 

2.3.3. в случае нахождения на амбулаторном или 

стационарном лечении, в течение трех суток  

уведомить об этом (лично или через 

родственников) организацию образования, с 

последующим предоставлением 

подтверждающих документов; 

2.3.4. соблюдать и выполнять приказы и 

распоряжения руководителя организации 

образования, устав и правила внутреннего 

распорядка и условия настоящего договора; 

2.3.5. бережно относиться к имуществу 

организации образования и рационально его 

использовать, участвовать в создании 

нормальных условий обучения и проживания в 

общежитии (при предоставлении). 

2.3.6.   пройти флюорографию. 

2.4. Обучающийся имеет право: 

2.4.1. В порядке, установленном 

уполномоченным органом в области 

образования, настоящим Договором и актами 



мөлшері, теңгемен белгіленеді және қоғамның 

директорлар кеңесімен жыл сайын бекітіліп 

отырады.  

3.2. Бір оқу жылындағы оқу құны: __________ 

(___________________________) теңге.  

3.3. Оқу құны Қазақстан Республикасының 

«Білім туралы» Заңына сәйкес қоғамның 

директорлар кеңесімен өзгертілуі және білім беру 

қызметтерінің шығындары мен талаптарын елеулі 

түрде өзгертетін нормативтік актілер шығарылған 

жағдайларда, еңбекақы шығындары мен инфляция 

индексі артуы мүмкін, бірақ жылына бір реттен 

артық емес. 

3.4. Білім алушы оқу құнын мынандай тәртіпте 

төлеуге міндеттенеді: 
 

1) Осы шартты жасау кезінде, оқу құнының 30 

(отыз) пайызын төлеуге.  

2) Одан кейінгі ағымдағы оқу құнын, келесі 

кезенде: 

 Ағымдағы оқу жылының 01 

желтоқсанына дейін кемінде 20 (жиырма) 

пайызын; 

 Ағымдағы оқу жылының 20 

қаңтарына дейін кемінде 20 (жиырма) пайызын; 

 Ағымдағы оқу жылының 01 сәуіріне 

дейін кемінде 30 (отыз) пайызын; 

Жеңілдік берілген жағдайда, оқу ақысын төлеу, 

Қосымша келісімде көрсетілген тәртіпке сәйкес 

жүргізіледі. 

3.5. Тараптар оқу құнының төлемі бойынша Білім 

алушының ақшалай міндеттері төменде 

көрсетілген жағдайлардың біреуі орын алғанға 

дейін ескерілетін болып келісті:  

1) Білім беру ұйымының бастамасымен осы 

Келісімшарт бұзылған кезде – оқудан шығару 

жөнінде бұйрық шығарылған күнге дейін; 

2) Білім алушының бастамасымен осы 

Келісімшарт бұзылған кезде - білім беру ұйымына 

осы Келісімшартты бұзу туралы жазбаша өтініш 

берген күнге дейін немесе жазбаша өтініште осы 

Келісімшартты бұзу туралы нақты көрсетілген 

күнге дейін (егер бұзу күні кешірек болса); 

3) Білім алушыны басқа білім беру ұйымына 

ауысқан кезде (ҰБТ тапсырып шекті балл жинаған 

жағдайда) – Білім алушыны ауыстыру туралы 

бұйрық шығатын күнге дейін.  

3.6. Осы Келісім шартты бұзған кезде, артық 

төленген оқу ақысы 3.5. тармақтарына сәйкес 

есептелген ақшаны есептемегенде қайтарылады.  

3.7 . ҰБТ тапсырып, шекті балл алған Білім 

алушыда, өткен курстағы оқығаны үшін артық 

төлем болған жағдайда, артық төлем сомасы 

келесі оқу курсының есебіне ауысады. 

3.8 Оқу құнын төлеу әдісі осы Келісімшартта 

организации образования, 

переводиться/переходить с одного вида 

обучения на другой, с одного учебного 

заведения на другое, с одной образовательной 

программы на другой, с условием, если 

Обучающийся сдал ЕНТ и набрал пороговый 

балл; 

2.4.2.  выбирать преподавателя в соответствии с 

правилами организации учебного процесса по 

технологии обучения, дисциплин по выбору, 

включенных в каталог элективных дисциплин, 

обеспечивающих непосредственное участие в 

формировании индивидуального учебного 

плана; 

2.4.3. применять интерактивные методы 

обучения; 

2.4.4. участвовать в работе органов 

студенческого самоуправления. 
 

3. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
 

3.1. Стоимость образовательных услуг, размер 

оплаты за обучение, устанавливаются в тенге и 

ежегодно утверждается Советом директоров 

Общества. 

3.2. Стоимость обучения за один учебный год 

составляет: ____________(______________ 

______________________________) тенге. 
3.3. Стоимость обучения может быть изменена 

Советом директоров Общества в соответствии с 

Законом Республики Казахстан «Об 

образовании» и в случаях издания нормативных 

актов, существенно меняющих условия и 

расходы на образовательные услуги, увеличения 

расходов на оплату труда и индекса инфляции, 

но не более одного раза в год. 

3.4. Обучающийся обязуется оплатить стоимость 

обучения в следующем порядке: 
 

1) 30 (тридцать) процентов от стоимости 

обучения - на момент заключения 

настоящего Договора. 

2) Последующие оплаты за текущий 

учебный год, поэтапно: 

 не менее 20 (двадцати) процентов 

до 01 декабря текущего учебного года; 

 не менее 20 (двадцати) процентов 

до 20 января текущего учебного года; 

 не менее 30 (тридцати) процентов 

до 01 апреля текущего учебного года. 

В случае предоставления скидки (льготы), 

оплата за обучение производится в 

соответствии с порядком, указанным в 

Дополнительном соглашении. 

3.5. Стороны договорились, что денежные 

обязательства Обучающегося, по оплате 



көрсетілген Білім беру ұйымының банктік шотына 

ақша аудару арқылы қолма-қол есеп айырусыз 

жүзеге асырылады. 
 

4. ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ 
 

4.1. Тараптар өз міндеттемелерін орындамағаны 

немесе тиісінше орындамағаны үшін, осы Келісімде 

көзделмеген жағдайларда, олар Қазақстан 

Республикасының қолданыстағы заңнамасына 

сәйкес жауап береді. 
 

5. ДАУЛАРДЫ ШЕШУ ТӘРТІБІ 
 

5.1. Осы Келісімшартты орындау барысында 

туындаған келіспеушіліктер мен дауларды өзара 

тиімді шешімдер қабылдау мақсатында тараптар 

өзара шешеді. 

5.2. Келіссөздер арқылы тараптар шеше алмаған 

мәселелер Қазақстан Республикасының 

қолданыстағы заңнамасына сәйкес шешіледі.  
 

6. ФОРС-МАЖОР 
 

6.1. Су тасқыны, өрт, басқа да дүлей зілзалалар, 

соғыс немесе әскери іс-қимылдар сияқты форс-

мажорлық мән-жайлар кезінде, сондай-ақ 

Тараптардың бақылауына ақылға қонымды шекте 

тәуелді емес және шарт жасалғаннан кейін 

туындаған кез келген басқа да мән-жайлар кезінде, 

тараптардың жауапкершілігі туындамайды. 

Алайда, бұл ереже, форс-мажорлық мән-жайларға 

ұшыраған тарап, дәлелдемелерді ұсынған және 

бұл туралы екінші тарапқа форс-мажор басталған 

сәттен бастап үш тәуліктен кешіктірмей 

хабарлаған жағдайда ғана қолданылады.  

6.2. Билік және басқару органдарының осы 

Келісімшарт бойынша міндеттерді Тараптардың 

біреуінің орындауына мүмкіндік бермейтін 

актілерді шығаруы Тараптардың бақылауына 

қатысты емес жағдай ретінде саналады.  

6.3. Тараптардың міндеттерді орындауы форс-

мажорлық жағдайлар мен олардың салдарларының 

әрекет ету мерзіміне шамалас ауыстырылады. 
 

7. КЕЛІСІМШАРТ ТАЛАПТАРЫНЫҢ 

ӘРЕКЕТ ЕТУ МЕРЗІМІ ЖӘНЕ ӨЗГЕРТУ 

ТӘРТІБІ 
 

7.1. Осы Шарт тараптар оған қол қойған сәттен 

бастап күшіне енеді және бір 20____ - 20_____ өқу 

жылына қолданылады. 

7.3. Осы Шарттың талаптары, Тараптардың өзара 

жазбаша келісімі бойынша өзгертілуі және 

толықтырылуы мүмкін. 

7.4. Осы Шарт, екі данада мемлекеттік және орыс 

тілдерінде жасалды, бірдей заңды күшке ие, әр 

стоимости обучения, рассчитываются до 

наступления одного из нижеуказанных 

обстоятельств:  

1) при расторжении настоящего договора по 

инициативе Организации образования - до даты 

издания приказа об отчислении; 

2) при расторжении настоящего договора по 

инициативе Обучающегося - до даты подачи 

письменного заявления в Организацию 

образования о расторжении настоящего 

договора, или до даты расторжения настоящего 

договора, указанной в письменном заявлении 

(если дата расторжения  является более 

поздней); 

3) при переводе Обучающегося в другую 

организацию образования  (в случае сдачи ЕНТ 

и набрал пороговый балл) - до даты издания 

приказа о переводе обучающегося. 

3.6. При расторжении настоящего Договора, 

излишне оплаченная стоимость обучения 

подлежит возврату Обучающемуся, за вычетом 

денег рассчитываемых в соответствии с 

пунктами 3.5. настоящего Договора.  

3.7. При наличии у Обучающегося переплаты 

за обучение пройденного курса, сумма 

переплаты переходит в зачет следующего курса 

обучения, при условии если Обучающийся сдал 

ЕНТ и набрал пороговый балл.  

3.8. Оплата стоимости обучения 

осуществляется безналичным способом, путем 

перечисления денег на банковский счет 

Организации образования, указанный в 

настоящем Договоре. 
 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

4.1. Стороны несут ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение 

своих обязательств в соответствии с 

действующим законодательством Республики 

Казахстан. 
 

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
 

5.1. Разногласия и споры, возникающие в 

процессе выполнения настоящего Договора, 

разрешаются 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. ФОРС МАЖОР 
 

6.1. При форс-мажорных обстоятельствах, таких 

как наводнение, пожар, другие стихийные 



Тарапқа бір данадан. 
 

8. ҚОСЫМША ШАРТТАР 
 

8.1. Осы Шарт Білім алушының заңды 

өкілдерінің (ата-аналары (не біреуі), асырап 

алушы, қамқорлығына алушы, патронаждық 

тәрбиеші және Қазақстан Республикасының 

заңнамасына сәйкес қамқор болатын, білім, тәрбие 

беретін, баланың құқықтары мен мүдделерін 

қорғауды жүзеге асыратын басқа да олардың 

орнындағы тұлғалардың келісімімен жасалды: 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

___________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

___________________________________ 
(заңды   өкілдің толық аты-жөні және заңды өкілдің мәртебесін 

растайтын құжат. Жеке куәлігінің №, берілген күні және жері, 

ЖСН, тұрғылықты мекен-жайы, ұялы телефон нөмірі) 
 

Осы шарттың талаптарымен таныстым, жасасуға өз 

келісімімді беремін 
_____________________________ 

(заңді өкілдің аты-жөні, қолы) 

 

ЕСКЕРТПЕ: 
 

8.1. - бабы егер Білім алушы осы Келісімшарт 

жасалған кезде 18 (он сегіз) жасқа толмаған жағдайда 

толтырылады. 
 

9.  ТАРАПТАРДЫҢ ЗАҢДЫ МЕКЕН-

ЖАЙЛАРЫ, ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ ЖӘНЕ 

ҚОЛДАРЫ 

 

«Білім беру ұйымы»: 
 

«Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті» 

коммерциялық емес акционерлік қоғамы.  

бедствия, война или военные действия, а также 

при любых других обстоятельствах, не 

зависящих в разумных пределах от контроля 

Сторон и возникших после заключения 

Договора, ответственность Сторон не наступает. 

Однако, данное правило действует лишь в том 

случае, если Сторона, подвергшаяся форс-

мажорным обстоятельствам, представит 

доказательства и известит об этом другую 

Сторону, не позднее трех суток с момента 

наступления форс-мажора. 

6.2. Обстоятельствами, не зависящими от 

контроля Сторон, признается также издание 

органами власти и управления актов, делающих 

невозможным исполнение обязательств по 

настоящему договору хотя бы одной из Сторон. 

6.3. Исполнение обязательств Сторонами 

соразмерно переносится на срок действия форс-

мажорных обстоятельств и их последствий. 
 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК 

ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА 
 

7.1.  Настоящий договор вступает в силу со 

момента его подписания сторонами и действует 

на один 20____ - 20_____ учебный год. 

7.2. Условия настоящего Договора могут быть 

изменены и дополнены по взаимному 

письменному соглашению сторон. 

7.3. Настоящий Договор заключен на 

государственном и русском языках в двух 

экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для 

каждой стороны. 
 

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
 

8.1. Настоящий договор заключен с согласия 

законных представителей Обучающегося 

(родители (родитель), усыновитель 

(удочеритель), опекун или попечитель, 

патронатный воспитатель и другие заменяющие 

их лица, осуществляющие в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан 

заботу, образование, воспитание, защиту прав и 

интересов ребенка): 

____________________________________

___________________________________ 

____________________________________

____________________________________ 

____________________________________

____________________________________ 

___________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество законного представителя и документ 

подтверждающий статус законного представителя.  

№ удостоверения личности, когда и кем выдан, ИИН, место 

проживания, номер мобильного телефона) 
 



 

050000, Алматы қаласы,  

Гоголь көшесі, 114 ұй, копус 1. 
 

ЖСК: KZ31998CTB0000600972. 

БСК: TSESKZKA. 

БСН: 990240005438. 

«First Heartland Jusan Bank» Алматы қ. 

 
Оқу және оқу-әдістемелік жұмыстар 

жөніндегі проректор 

 

 

_________________________ Е. Н. Жуманкулова 

 

 

 

«Білім алушы»: 

 

 

_____________________________________________ 
(толық аты-жөні) 

 

ЖСН________________________________________ 
 

Жеке куәлік № ______________________________,  
 

«______» ___________20_____ж.  _______________. 
         (берілген күні)                                              (кім берді) 
 

Мекенжайы:_____________________________ 

____________________________________ 

______________________________________ 

____________________________________ 
 

Телефон  нөмірі:_____________________________ 
 

Элек.пошта: ________________________________ 
 

Білім алушының қолы:  ______________________  
 

С условиями настоящего Договора ознакомился, даю 

свое согласие на заключение 

_______________________________ 
(Ф.И.О. законного представителя, подпись) 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Пункт 8.1. заполняется в том случае, если Обучающийся 

не достиг 18 (восемнадцати) лет на момент заключения 

настоящего Договора. 

 

9.  ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ 

И ПОДПИСИ СТОРОН  
 

 «Организация образования»:  
 

Некоммерческое акционерное общество 

«Казахский национальный женский 

педагогический университет». 
 

050000, г. Алматы, ул. Гоголя, дом 114, корпус 1 
 

ИИК: KZ31998CTB0000600972. 

БИК: TSESKZKA. 

БИН: 990240005438 

АО «First Heartland Jusan Bank» г.Алматы. 
 

Проректор по учебной и  

учебно-методической работе  

 

 

________________________ Е.Н. Жуманкулова  
 

 

 

 

 

 

«Обучающийся»: 
 

__________________________________________ 
(Ф.И.О. - полностью) 

 

ИИН_____________________________________ 
 

Удостоверение личности № ________________,  
 

«_____» ___________ 20____г.  ______________ 
         (дата выдачи)                                          (кем выдан) 
 

Место жительство: _________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 
 

Номер телефона:__________________________ 
 

Электронная почта: _______________________ 
 

Подпись обучающегося: ___________________ 
 

 

Білім беру ұйымының  қабылдау Ережесімен, Шартпен, Жарғысы және Ішкі тәртібімен 

таныстым. Шарттың бір данасын қолыма алдым  
 

Я ознакомилась с Правилами приема, Договором, Уставом и Правилами внутреннего 

распорядка Организации образования. Один экземпляр Договора получила на руки  

________________________________________________________________ 
(толық аты-жөні, қолы / Ф.И.О., подпись) 


