
 

Ақылы негіздегі білім беру қызметін көрсету шарты 

№11-18/_______Б 

 

Алматы қ.                                 «01» қыркүйек 2021 ж. 

  

Бұдан әрі «Академия» деп аталатын  Қазақстан 

Республикасы Мәдениет және спорт министрлігінің 

«Т.Қ.Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер 

академиясы» РММ-сі, Жарғы негізінде әрекет ететін 

ректордың у.м.а. Ш.А.Амирбеков тұлғасында, бір 

тараптан, және бұдан әрі «Білім алушы» деп аталатын 

азамат /ша/  

________________________________________________

__________________________________________              

(аты-жөні, тегі) 
____________________________________________ 

(мамандығы, курсы) 

____________________________________________ 

(оқу түрі) 

 екінші жақтан, төмендегілер туралы осы шартты 

жасады. 

1. ШАРТТЫҢ МӘНІ 
 1. «Білім алушы» төлейді, ал «Академия» білім 

алушыға қорытынды аттестаттаудан өтуі және білім 

беру қызметтерін толық өтеу арқылы оған тиісті 

біліктілікті және білім туралы құжатты беру арқылы 
Қазақстан Республикасының білім берудің жалпыға 

міндетті мемлекеттік стандартына сәйкес келетін 

мамандықты нысаны бойынша оқу процесін 

ұйымдастыру және білім алушының білім беру 

қызметтерін алу бойынша өз міндетіне алады. 

2. ТАРАПТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН 

МІНДЕТТЕРІ 
 2. «Академия» өзіне мынадай міндеттемелер алады: 

1) Конурс нәтижесінде білімалушыны қабылдау және 

Академияның жылдық төлем сомасынан 50% 

мөлшерінде төлеген жағдайында білім алушылар 

қатарына қабылдау; 
2) осы шартты жасау кезінде білім алушыны Академия 

Жарғысымен, білім беру қызметін жүргізу құқығына 

берілген лицензиясымен, ішкі қабылдау тәртібін 

реттейтін тәртіп ережелерімен және Академияның 

қабылдау тәртібін реттейтін басқа да нормативтік 

құқықтық актілермен, сондай-ақ оқу-тәрбие процесін 

ұйымдастыру жөніндегі негізгі құжаттармен 

таныстыру; 

3) білім алушыны «Білім туралы» Қазақстан 

Республикасы Заңының талаптарына сәйкес даярлауды 

қамтамасыз ету; 
4) білім алушының оқу жүктемесінің көлемін және 

сабақ кестесін қолданыстағы нормативтерге сәйкес 

үзілістермен анықтау, білім алушының салауатты, 

қауіпсіз оқу жағдайын жасау; 

5) Академияның кітапхана қорының ақпараттық 

қорларына, оқулықтарға, оқу-әдістемелік кешендер мен 

оқу-әдістемелік құралдарға еркін қол жеткізуді және 

оларды пайдалануды қамтамасыз ету; 

6) білім алушыға оқу бағдарламалары шеңберінде 

тапсырмаларды орындау үшін ректормен бекіткен 

жекелеген ережелермен қаралған тәртіпте және 
жағдайларда компьютерлік техниканы пайдалану 

мүмкіндігін беру; 

 

Договор на оказание образовательных услуг на платной 

основе №11-18/_______Б 

 

г.Алматы                                             «01» сентября 2021г. 

РГУ «Казахская национальная академия искусств имени 

Т.К.Жургенова» МКС РК, в лице вр.и.о. ректора 

Ш.А.Амирбекова, действующего на основании Устава, 

именуемое в дальнейшем «Академия», с одной стороны, и 

гражданин/ка/________________________________________

____________________________________________________

____________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

_________________________________________________ 

(специальность, курс) 

____________________________________________________
______________________________________________ 

(форма обучения) 

 

именуемый /ая/ в дальнейшем «Обучающийся», с другой 

стороны, заключили настоящий договор оказания 

образовательных услуг (далее – Договор) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1. Обучающийся оплачивает, а «Академия» принимает на 

себя обязанность по организации учебного процесса для 

обучающегося и предоставлению обучающемуся 

возможности получения образовательных услуг в 

соответствии с учебными планами организации образования 

по специальности соответствующей государственному 

общеобязательному стандарту образования Республики 
Казахстан с присвоением ему (ей) квалификации  и выдачей 

документа об образовании по прохождению итоговой 

аттестации и полной оплаты оказанных услуг. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2. «Академия» обязуется: 

1) принять обучающегося по итогам конкурса (или переводом 

из других организаций образования при условии погашения 

академической задолженности) в число обучающихся 

Академии при условии внесения им или представителем 

оплаты в размере 50% от суммы годового платежа; 

2) при заключении настоящего Договора ознакомить 

обучающегося с Уставом, лицензией на занятие 
образовательной деятельностью, правилами внутреннего 

распорядка и другими нормативными правовыми актами, 

регламентирующими порядок приема в Академию, а также 

основными документами по организации учебно-

воспитательного процесса; 

3) обеспечить обучение обучающегося в соответствии с 

требованиями Закона Республики Казахстан «Об 

образовании»; 

4) определить объем учебной нагрузки и режим занятий 

обучающегося с перерывами в соответствии с 

существующими нормативами, создать здоровые, безопасные 
условия обучения обучающегося; 

5) обеспечить свободный доступ и пользование 

информационными ресурсами библиотек организаций 

образования, учебниками, учебно-методическими 

комплексами и учебно-методическими пособиями; 

6) предоставить обучающемуся возможность пользования 

компьютерной техникой для выполнения заданий в рамках 
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7) Академияның оқу жоспарына сәйкес білім алушының 

кәсіптік практикадан өтуін ұйымдастыру; 

8) білім алушыны Қазақстан Республикасы Білім және 

ғылым министрлігінің нормативтік-құқықтық 

актілермен бекітілген тәртіпте оның өтініші негізінде 

білім алушылар қатарына қайта қабылдау және оқудан 

шығару; 

9) білім алушыны бір мамандықтан екінші мамандыққа 

немесе бір оқу нысанынан екіншісіне, сондай-ақ басқа 
білім беру ұйымына ҚР Заңнамасында тәртіпте 

ауыстыру; 

10) шартты бұзған кезде білім алушы барлық оқу 

мерзіміне алдын ала ақы төлеген жағдайда, төленген 

ақшасын ағымдағы оқу кезеңіндегі шығыстарды алып 

тастау арқылы, оған бұйрық шыққан сәттен бастап 

қайтарып беру; 

11) білім алушыны оның келісімінсіз және оқу үдерісіне 

зиян тигізетін қоғамдық және басқа да тапсырмаларды 

орындауға тартуға жол бермеу; 

12) білім алушыға Академияның ғылыми, мәдени және 
спорттық іс-шараларына, сондай-ақ халықаралық 

ғылыми, мәдени және спорттық іс-шараларға ерікті 

түрде қатысуға мүмкіндік беру; 

13) толық оқу курсын аяқтаған соң және қорытынды 

аттестаттаудан өту нәтижелері бойынша білім алушыға 

біліктілігін беріп, білім туралы құжатты табыстау; 

14) оқу орны таратылған немесе білім беру қызметі 

тоқтатылған жағдайда білім алушыға басқа білім беру 

ұйымында білім алуды жалғастыру үшін білім 

алушыларды ауыстыру бойынша шаралар қабылдау. 

3. Академияның құқығы: 

1) білім алушыдан осы шарт пен Академияның  ішкі 
тәртіп ережелеріне сәйкес міндеттерді адал және тиісті 

орындауды, сондай-ақ оқу тәртібін қадағалауды, 

Академияның оқытушыларына, қызметкерлері мен 

білім алушыларына дұрыс әрі құрметпен қарауды талап 

етуге; 

2) оқу тәртібін, осы шарт талаптарын, ішкі тәртіп 

ережелерін бұзғаны үшін білім алушыларға ықпал ету 

шараларын қолдануға; 

3) білім алушыдан Академияның мүліктеріне ұқыпты 

қарауды, компьютерлік және басқа да техникалармен 

жұмыс істеу ережелерін қадағалауды талап етуге. Білім 
алушының әрекеттерінен материалдық залал келген 

жағдайда Қазақстан Республикасының қолданыстағы 

заңнамаларында қарастырылған тәртіппен оны қалпына 

келтіруге кеткен шығындардың орнын толтыруды талап 

етуге; 

4) оқудағы, ғылыми және шығармашылық 

қызметтердегі жетістіктері үшін білім алушыны 

ынталандыруды және марапаттауды жүзеге асыруға; 

5) оқуға төлем жасау тәртібіне қатысты айрықша 

жағдайларда жеке жеңілдіктер беруді қарастыруға; 

6) оқу тәртібін бұзу, Академияның ішкі тәртіп 

ережелерін және Жарғысын бұзу, шарттың міндеттерін 
орындамауға, басқа білім беру ұйымына ауысу, сондай-

ақ Қазақстан Республикасының қолданыстағы 

заңнамасымен қарастырылатын басқа жағдайлардың 

болуы сияқты себептер шартты бұзуға құқылы. 

7) Академия форс-мажорлық жағдайында 

білімалушыларға қашықтықтан оқыту технологияларын 

қолдана отырып оқу процесін ұйымдастыруға құқылы. 

учебных программ, в порядке и на условиях, 

предусмотренных отдельными положениями, 

утвержденными ректором; 

7) организовать прохождение профессиональной практики 

обучающемуся в соответствии с учебным планом Академии; 

8) отчислять и восстанавливать обучающегося в число 

обучающихся по его заявлению в порядке, установленном 

нормативными правовыми актами Министерства образования 

и науки Республики Казахстан; 
9) переводить обучающегося на основании заявления с одной 

специальности на другую или с одной формы обучения на 

другую, а также в другую организацию образования в 

порядке, установленном законодательством РК. 
 10) при расторжении Договора вернуть обучающемуся 

выплаченные деньги с учетом вычета расходов за текущий 

период обучения с момента издания приказа, в случае 

предварительной оплаты обучающимся за весь период 

обучения; 

11) не допускать привлечения обучающегося к выполнению 

общественных и иных поручений без его согласия и в ущерб 
учебного процесса; 

12) предоставлять возможность обучающемуся на 

добровольной основе принимать участие в научных, 

культурных и спортивных мероприятиях Академии, а также в 

международной научной, культурной и спортивной жизни; 

13) после успешного окончания полного курса обучения и по 

результатам прохождения итоговой аттестации присвоить 

обучающемуся квалификацию и выдать документ об 

образовании; 

14) в случае ликвидации учебного заведения или 

прекращения образовательной деятельности принять меры по 

переводу обучающихся для продолжения обучения в другой 
организации образования. 

3. Академия имеет право: 

1) требовать от обучающегося добросовестного и 

надлежащего исполнения обязанностей в соответствии с 

настоящим Договором и Правилами внутреннего распорядка 

Академии, а также соблюдения учебной дисциплины, 

корректного и уважительного отношения к преподавателям, 

сотрудникам Академии; 

2) применять к обучающемуся меры воздействия за 

нарушение им учебной дисциплины, условий настоящего 

Договора, Правил внутреннего распорядка; 
3) требовать от обучающегося бережного отношения к 

имуществу Академии, 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; 

4) осуществлять поощрение и вознаграждение обучающегося 

за успехи в учебной, научной и творческой деятельности; 

5) предусмотреть в исключительных случаях 

индивидуальные льготы за обучение, связанные с порядком 

оплаты; 
6) расторгнуть в одностороннем порядке Договор по 

следующим причинам: за нарушение учебной дисциплины, за 

нарушение Правил внутреннего распорядка и Устава, за 

невыполнение договорных обязательств, в связи с переводом 

в другую организацию образования, за финансовую 

задолженность, а также, в иных случаях, предусмотренных 

действующим законодательством Республики Казахстан. 



8) Қашықтықтан оқыту процесі кезінде  кредит саны, 

оқытылатын материалдың мөлшері және оқу құны 

өзгерместен, күндізгі оқу нысанымен сәйкестендіріле 

отырып оқытылады. 

9) Білім алушы осы шартта көрсетілген оқу ақысын 

уақытылы (Қосымша-1 көрсетілген) төлемеген  

жағдайда Академия оқудан шығару немесе құқық 

қорғау органдары арқылы қарызды өндіруге құқылы. 

4. Білім алушы мынадай міндеттемелер алады: 
1) мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру 

стандарттарының толық көлеміндегі білімді, 

іскерліктерді және практикалық дағдыларды меңгеру, 

оқу және практикалық сабақтарға қатысу. Осы 

тармақты білім алушы тарапынан бұзған жағдайда шарт 

бойынша білім алушының төлемнен босату үшін негіз 

бола алмайды. 

2) осы шартта көрсетілген оқу ақысын уақытылы  

немесе алдын ала бөліп төлеуге, бұл жағдайда төлем 

мөлшері еңбекке төлем жасау шығыстары мен 

инфляция индексі ұлғайған жағдайда тараптардың 
келісімі бойынша жылына бір реттен аспай өзгеруі 

мүмкін; 

3) сабақтарды жіберген жағдайда, болмаған күннен 

бастап он күн ішінде жазбаша түрде Академияға хабар 

беру, отбасылық жағдай мен байланыс ақпараттың 

(тұрғылықты мекен-жайдың, телефон нөмерінің, 

электрондық поштаның және сол сияқты) ауысуы 

кезінде  хабардар ету; 

4) білім алушы амбулаториялық немесе стационарлық 

емделуде болған кезде растайтын құжаттарын көрсету 

арқылы Академияға хабардар ету; 

5) ректордың бұйрықтары мен өкімдерін, Жарғысын, 
ішкі тәртіп ережелерін және осы шарт талаптарын 

қадағалау және орындау; 

6) Академияның мүліктеріне ұқыпты қарау және оны 

тиімді пайдалану, білім алу және жатақханада (берілген 

жағдайда) тұру үшін қалыпты жағдай жасауға қатысу; 

7) әскери есепке тұру ережелерін қадағалау; 

8) Академияның оқытушыларына, қызметкерлеріне 

және білім алушыларына құрмет көрсету және сыпайы 

қатынас жасау; 

5. Білім алушы құқылы: 

1) ауыстыру және қайта қабылдау қағидамен бекіткен 
тәртіпте ректордың  бұйрығы негізінде бір оқу 

нысанынан екіншісіне, бір білім беру ұйымынан 

екіншісіне, бір мамандықтан басқа мамандыққа, 

сондай-ақ ақылы оқудан мемлекеттік білім тапсырысы 

бойынша оқуға ауысуға; 

2) барлық оқу мерзімі үшін оқу төлемін алдын ала 

төлеуге; 

3) қосымша ақыға мемлекеттік стандарттардан тыс 

қосымша білім беру қызметін алуға; 

4) кітапханалар мен оқу залдары базаларында оқулық, 

оқу-әдістемелік әдебиеттер қорына еркін қол жеткізіп, 

пайдалануға; 
4-1) білім беру ұйымдарында, оның ішінде мүгедектер, 

мүмкіндіктері шектеулі балалар үшін қолжетімді 

нысанда ақпараттық ресурстарды тегін пайдалануға, 

оқулықтармен, оқу-әдістемелік кешендермен, оның 

ішінде мүгедектер, мүмкіндіктері шектеулі балалар үшін 

дайындалған оқулықтармен, оқу-әдістемелік 

кешендермен қамтамасыз етілуге; 

5) студенттік өзін-өзі басқару органдарына қатысуға; 

7) В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств 

Академия вправе организовать учебный процесс 

обучающихся по дистанционным технологиям обучения.  

8) При дистанционном обучении количество кредитов, объем 

преподаваемого материала и стоимость обучения остается без 

изменений, так как данная форма обучения является 

идентичной с очной формой обучения. 

9) В случае несвоевременной оплаты стоимости обучения, 

указанной в настоящем Договоре (указано в Приложении 1), 
Академия имеет право отчислить студента или взыскать 

задолженность через правоохранительные органы. 

4. Обучающийся обязуется: 

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) своевременно или предварительно производить поэтапную 

оплату за обучение, указанную в настоящем договоре, при 
этом размер оплаты может быть изменен, но не более одного 

раза в год по соглашению сторон в случае увеличения 

расходов на оплату труда и индекса инфляции; 

3) в случае пропуска занятий, проинформировать об этом 

Академию в письменной форме в течении недели со дня 

отсутствия в Академии; сообщать при изменении семейного 

положения и контактной информации (места жительства, 

номера телефона, электронной почты и тому подобное); 

4) при нахождении обучающегося на амбулаторном или 

стационарном лечении уведомить Академию с последующим 

предъявлением подтверждающих документов; 

5) соблюдать и исполнять приказы и распоряжения ректора, 
Устава, Правила внутреннего распорядка и условия 

настоящего Договора; 

6) бережно относиться к имуществу Академии и рационально 

использовать его, участвовать в создании нормальных 

условий для обучения и проживания в общежитии (при 

предоставлении); 

7) соблюдать правила воинского учета; 

8) уважительно и корректно относиться к преподавателям, 

сотрудникам и обучающимся Академии; 

5. Обучающийся имеет право на: 

1) перевод с одной формы обучения на другую, с одной 
организации образования в другую, с одной специальности на 

другую, а также перевода с платного на обучение по 

государственному образовательному заказу в порядке, 

установленном Правилами перевода и восстановления, на 

основании приказа ректора; 

2) предварительную оплату за весь период обучения; 

3) получение дополнительных образовательных услуг вне 

государственного стандарта за дополнительную оплату; 

4) свободный доступ и пользование фондом учебной, учебно-

методической литературы на базе библиотеки и читальных 

залов; 

4-1) бесплатное пользование информационными ресурсами в 
организациях образования, в том числе в доступной форме 

для инвалидов, детей с ограниченными возможностями, 

обеспечение учебниками, учебно-методическими 

комплексами, в том числе изготовленными для инвалидов, 

детей с ограниченными возможностями; 

5) участие в органах студенческого самоуправления; 

6) обучение по индивидуальным учебным планам и 

ускоренным программам по решению, с закреплением 
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6) жоғарыда аталған мүмкіндіктерді осы шартқа 

қосымша келісіммен бекітілуі арқылы Академияның  

шешімімен жеке оқу жоспары мен жеделдетілген 

бағдарламалар бойынша оқуға; 

7) білім беру саласындағы уәкілетті орган бекіткен 

тәртіппен білім беру ұйымына қайта қабылдануға 

құқылы. 

3. БІЛІМ БЕРУ ҚЫЗМЕТІН ТӨЛЕУДІҢ 

МӨЛШЕРІ МЕН ТӘРТІБІ 
8. Кредиттің бағасы, білім алу үшін төлемнің мөлшері 

және мерзімдері теңгеде және жыл сайын ректормен  

бекітіледі. 

9. Оқу жылы үшін оқу ақысы (шартты жасау уақыты 

бойынша)  590 000 (бес жүз тоқсан мың) / теңгені 

құрайды. 

10. Оқу ақысы «Білім туралы» Қазақстан 

Республикасының Заңына сәйкес білім беру ұйымның 

басшысының бұйрығымен және еңбекке төлем жасау 

шығыстары мен инфляция индексі ұлғайған жағдайда, 

білім беру қызметтеріне деген шығыстарды және 
жағдайды елеулі түрде өзгертетін нормативтік 

актілердің жариялануы жағдайында жылына бір реттен 

артық емес өзгертілуі мүмкін. 

11. Оқу ақысы бірден немесе №1 қосымшаға  сәйкес 

жүргізіледі. 

12. Барлық оқу мерзімі үшін оқу ақысы төленген 

жағдайда осы шартта көрсетілген оқу ақысы 

өзгерілмейді. 

13. Кез-келген тарап жағынан шартты бұзу жағдайында 

оқу ақысын төлеу ректордың бұйрығы шыққаннан кейін 

тоқталады. 

14. Білім алушының академиялық демалыстан шығуы 
немесе қайта қабылдануы жағдайында оқу ақысы 

академиялық демалыстан шығу немесе қайта қабылдау 

туралы бұйрықтың шығу уақытында қолданыстағы 

тәртіп пен мөлшерде жүргізіледі. 

15. Өз еркімен оқуды тоқтатқан кезде, яғни білім 

алушының осы шартты орындауды бір жағынан бас 

тарту жағдайында оқудан шығару туралы бұйрықтың 

жариялануы кезінен бастап осы шарт бұзылған деп 

есептелінеді. Көрсетілген мерзімге дейін оқу ақысы 

бойынша шарттың міндеттемелері сақталады. 

4. ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІКТЕРІ 
 16. Оқу ақысын төлемеген жағдайда білім алушы тиісті 

сессияға жіберілмейді және қайта оқу курсына 

қалдырылады. Оқығаны үшін жинақталған қарызы 

болған жағдайда, қайта курсына шықпаған кезде 

Қазақстан Республикасының заңнамаларында 

белгіленген тәртіппен талап етіледі. 

17. Осы шартта көзделген өз міндеттемелерін 

орындамағаны үшін немесе тиесілі орындамағаны үшін 

тараптар Қазақстан Республикасы заңнамаларында 

белгіленген жауапкершіліктерді мойнына алады. 

5. ДАУЛАРДЫ ШЕШУДІҢ ТӘРТІБІ 
18. Осы шартты орындау үрдісіне туындаған 
келіспеушіліктер мен даулар, тікелей тараптардың өзара 

қолайлы шешімдерге келуі мақсатында шешіледі. 

19. Тараптар арасында келіссөздер, өзара қолайлы 

шешімдер жасау жолымен шешілмеген мәселелер 

Қазақстан Республикасының қолданыстағы 

заңнамаларына сәйкес шешіледі. 

6. ФОРС-МАЖОР 

вышеназванных возможностей дополнительным 

соглашением к настоящему Договору; 

7) восстановление в Академию в порядке, установленном 

Правилами перевода и восстановления. 

 

3. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
8. Стоимость кредита, размер, сроки оплаты за обучение 

устанавливаются в тенге и ежегодно утверждаются ректором. 
9. Стоимость обучения за учебный год (на момент заключения 

договора) составляет: 590 000 (пятьсот девяносто тысяч) 

тенге. 

10. Стоимость обучения может быть изменена приказом 

ректора 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. 

11.Оплата за обучение производится единовременно, либо 

согласно приложению №1. 
12. В случае оплаты студентом расходов за весь период 

обучения единовременно на момент заключения договора, 

сумма договора является неизменной до окончания срока 

обучения. 

13. При расторжении Договора по инициативе любой из 

сторон, начисление к оплате за услуги прекращается со дня 

издания приказа об отчислении. 

14. В случае выхода обучающегося из академического 

отпуска или восстановления оплата за обучение производится 

в порядке и размерах, действующих на момент вынесения 

приказа о выходе из академического отпуска или 

восстановлении. 
15. При самовольном прекращении обучения, то есть, в случае 

одностороннего отказа от исполнения настоящего договора 

обучающимся, настоящий Договор считается расторгнутым 

со дня издания приказа об отчислении. До этого срока 

сохраняются договорные обязательства по оплате за 

обучение. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
16. В случае неоплаты за обучение, обучающийся не 

допускается к соответствующей сессии и остается на 

повторный курс. Образовавшийся долг за обучение, в случае 
невыхода на повторный курс, взыскивается в установленном 

законодательством Республики Казахстан порядке. 

17. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих 

обязанностей, предусмотренных настоящим Договором, 

стороны несут ответственность, установленную законами 

Республики Казахстан. 

 

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
18. Разногласия и споры, возникающие в процессе 

выполнения настоящего Договора, разрешаются 

непосредственно сторонами в целях выработки 

взаимоприемлемых решений. 
19. Вопросы, не разрешенные сторонами путем переговоров, 

выработки взаимоприемлемых решений, разрешаются в 

соответствии с действующим законодательством Республики 

Казахстан. 

 

6. ФОРС-МАЖОР 
20. При форс-мажорных обстоятельствах, таких как 

наводнение, пожар, другие стихийные бедствия, война или 
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 20. Су тасқыны, өрт, басқа табиғи апаттар, соғыс 

немесе соғыс қимылдары сияқты форс-мажорлық 

жағдай кезінде, сондай-ақ саналы шектерде 

Тараптардың бақылауынан тәуелді болмайтын және 

шартты жасаудан кейін пайда болған басқа кез-келген 

жағдай кезінде Тараптардың жауапкершілігі 

басталмайды. Алайда, егер форс-мажорлық жағдайға 

тап болған Тарап дәлелдер ұсынса және форс-мажордың 

басталу сәтінен бастап үш тәуліктен кешіктермей басқа 
Тарапты хабардар еткен кезде осы ереже күшке енеді. 

21. Тараптардың бақылауына тәуелді болмайтын 

жағдайлар ретінде билік пен басқару органдарының тым 

болмаса бір Тарап жағынан осы шарттың 

міндеттемелерін орындауын мүмкіндік жасамайтын 

актілерді қабылдау болып табылады. 

22. Тараптардың міндеттемелерді орындауы форс-

мажорлық жағдайлар мен олардың зардаптарының 

әрекет ету мерзіміне қарай сәйкестей отырып, 

ауыстырылады. 

7. ШАРТТЫҢ ӘРЕКЕТ ЕТУ МЕРЗІМІ, 

ТАЛАПТАРЫН ӨЗГЕРТУ ЖӘНЕ ОНЫ 

БҰЗУ ТӘРТІБІ 
 23. Осы шарт оған тараптар қол қойған күнінен бастап 

күшіне енеді және толық орындалғанға дейін әрекет 

етеді. Жаңа шарт жасау кезінде жаңа шарт жасау сәтінде 

белгіленген талаптар әрекет етеді. 

24. Осы шарттың талаптарының өзгеруі және 

толықтырылуы осы шатрқа Қосымша шарт арқылы 

жасалуы мүмкін. 

25. Тараптар арасындағы шарттық қатынастардың 

тоқтату ректордың тиісті бұйрығын шығаруы болып 

табылады. 
26.Осы шартта заңмен, басқа да нормативтік құқықтық 

актілермен немесе тараптардың келісімімен белгіленген 

механикалық көшірме құралын қолдану арқылы 

факсимильді қолтаңба қою қолданылады. 

27. Осы шарт екі данада жасалады, мемлекеттік және 

орыс тілінде бірдей заң күшімен жасалады және бір 

данадан әрбір тарапқа беріледі. 

8. Тараптардың заңды мекен-жайлары мен банктік 

реквизиттері: 

Қазақстан Республикасы мәдениет және спорт 

министрлігі «Т.Қ.Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық 
өнер академиясы» РММ 

Мекен-жайы: Алматы қ.,  Панфилова көшесі,127 

кбе 11 Код ГУ 2400035 

БИН 010 240 002 450 

ИИК KZ 730703012400035001  

БИК KKMFKZ2A 

ҚР ҚМ Қазынашылық комитеті РММ 

Төлемнің тағайындауы: АЖТ оқу үшін төлем ақы, 

ақылы қызмет көрсету 013.  

Төлем тағайындау коды: 861. 

 

 

Ректордың у.м.а._________________Ш.А.Амирбеков  

                                       М.п. 

 

 

 

 

 

 

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. 

21. 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. 

22 Исполнение обязательств Сторонами соразмерно 

переносится на срок действия форс-мажорных обстоятельств 

и их последствий. 

   

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ 

УСЛОВИЙ ДОГОВОРА И ЕГО РАСТОРЖЕНИЕ 
23. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания 

сторонами и действует до полного его исполнения. При 
заключении нового договора, действуют условия, 

установленные на момент заключения нового договора. 

24. Условия настоящего Договора могут быть изменены и 

дополнены путем заключения Дополнительного соглашения 

к данному Договору. 

25. Моментом прекращения договорных отношений между 

сторонами является издание соответствующего приказа 

ректора. 

26. При заключении настоящего Договора используется 

факсимильное воспроизведение подписи с помощью средств 

механического копирования, предусмотренных законом, 

иными правовыми актами или соглашением сторон.  
27. Настоящий Договор заключается в двух экземплярах, на 

государственном и русском языках, имеющих одинаковую 

юридическую силу и передается по одному экземпляру для 

каждой из сторон. 

 

8. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон: 

 

РГУ «Казахская национальная академия искусств им. 

Т.К.Жургенова» МКС РК 

Адрес:г. Алматы, ул. Панфилова,127 

кбе 11 Код ГУ 2400035 
БИН 010 240 002 450 

ИИК KZ 730703012400035001  

БИК KKMFKZ2A 

РГУ Комитет Казначейства МФ РК 

Назначение платежа: За обучение Ф.И.О., вид платных услуг 

013.  

Код назначения платежа: 861. 

 

Вр.и.о.ректора ___________________ Ш.А.Амирбеков  

                                  М.п. 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

ҚР МСМ «Т.Қ.Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы» РММ-нің Жарғысымен, 

Білімалушылардың ішкі тәртіп ережесімен таныстым 

Ознакомился с Уставом и  Правилами внутреннего распорядка студентов.РГУ «Казахская национальная 

академия искусств им. Т.К. Жургенова» МКС РК _____________________________________________ 

       қолы/подпись 

 

Екінші нұсқасын алдым_________________________________________________________________ 

Второй экземпляр получил   қолы/подпись 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 «Білім алушы»: 

 

________________________________________ 

/А.Ж.Т./ 

________________________________________ 

/туған жылы ИИН/ 

________________________________________  

/жеке куәлік № / 
________________________________________ 

/кіммен берілген/ 

Мекен-жайы:__________________________________ 

_____________________________________________ 

Телефон: ____________________________ 

 

_______________                    _____________________ 

  /қолы/                                               /А.Ж.Т./ 

 

 

 

«Обучающийся»:  

 

_____________________________________________ 

/Ф.И.О./ 

_____________________________________________ 

/год рождения ИИН/ 

_____________________________________________  
/№ удостоверение личности/ 

____________________________________________  

/кем выдано/ 

Адрес:______________________________________________

_______________________________________________ 

Телефон: ____________________________ 

 

_______________                    ________________________ 

  /подпись/                                     /Ф.И.О./ 

 

 



2021 жылғы «__»_____ 
№11-18/______Б  Білім беру қызметін 

 көрсету шартына №1 қосымша 

 
Приложение №1 

к Договору оказания 
 образовательных услуг 

от «__»______2021 г. 
№11-18/______Б 

БІЛІМ БЕРУ ҚЫЗМЕТІН ТӨЛЕУДІҢ МӨЛШЕРІ МЕН ТӘРТІБІ 
РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 
_____________________________________________ 

 (Мамандығы/специальность) 
____________________________________________ 

(оқу түрі/ форма обучения) 

 

р/с 

п/н  

Төлем ақы төлеу мерзімі 

Сроки платежей 

Төлем ақы соммасы (теңге)  

Сумма платежа (тенге) 

 1 курс  

1 1 қыркүйек  2021 ж. дейін 
До 1 сентября 2021 г. 

295 000 тенге 

2 15 ақпан 2022 ж.дейін 
до 15 февраля 2022 ж. дейін 

295 000 тенге 

 Барлығы / итого 590 000 тенге 

 2 курс  

3 01 қыркүйек 2022 ж.дейін 
до 01 сентября  2022 г. 

50 % 

4 15ж.ақпан 2023 ж. дейін 
до 15 февраля 2023г. 

50 % 

 Барлығы / итого 100 % 

 3 курс  

5 01 қыркүйек  2023 ж. дейін 
До 01 сентября 2023 г. 

50 % 

6 15 ақпан 2024 ж.дейін 
до 15 февраля 2024 ж. дейін 

50 % 

 Барлығы / итого 100 % 

 4 курс   

7 01 қыркүйек  2024 ж. дейін 
До 01 сентября 2024 г. 

50 % 

8 15 ақпан 2025 ж.дейін 

до 15 февраля 2025 ж. дейін 

50 % 

 Барлығы / итого 100 % 

 

«Академия» 
Қазақстан Республикасы мәдениет және спорт министрлігі 
«Т.Қ.Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы» 
РММ 

Мекен-жайы: Алматы қ., Панфилова көшесі,127 
 

  Ректордың у.м.а. 

 _____________________Ш.А.Амирбеков 
                       М.п. 

«Академия» 
РГУ «Казахская национальная академия искусств им. 
Т.К.Жургенова» МКС РК 
Адрес:г. Алматы, ул. Панфилова,127 

 

Вр.и.о.ректора 

  _____________________ Амирбеков Ш.А. 
                      М.п. 

 

 

«Білім алушы»: 
____________________________________ 

                               /А.Ж.Т./ 
                      _______________ 
                              /қолы/ 

 

Обучающийся»:  
_____________________________________________ 

                                     /Ф.И.О./ 
                            _______________                 
                                   /подпись/                                     
 

 

ҚР МСМ «Т.Қ.Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы» РММ-нің Жарғысымен, Білімалушылардың ішкі 
тәртіп ережесімен таныстым 
Ознакомился с Уставом и  Правилами внутреннего распорядка студентов.РГУ «Казахская национальная академия 

искусств им. Т.К. Жургенова» МКС РК _____________________________________________ 
       қолы/подпись 
Екінші нұсқасын алдым_________________________________________________________________ 
Второй экземпляр получил   қолы/подпись 


