
«Педагогикалық шеберлік орталығы» 
жекеменшік мекемесінің біліктілікті 

арттыру курстарында оқытудың шарт-
офертасы 

 
1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕ 

 
1.1. Осы шарт-оферта (бұдан әрі – Шарт) 

«Педагогикалық шеберлік орталығы» 
жекеменшік мекемесі, бұдан әрі «Мекеме» деп 
аталып, ол бұдан әрі «Тыңдаушы» деп 
аталатын (аты-жөні)                                      _____ 
ЖСН (ИИН) ___________________________, 
бірлесе келіп, «Тараптар» деп аталатындар, 
Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 
(бұдан әрі – ҚР АК) 393-398-баптарына сәйкес 
біліктілікті арттыру курстарында оқу жөнінде 
шарт (бұдан әрі – Шарт) жасасу арқылы мына 
мазмұндағы барлық нақты талаптарды 
орындауға өзінің ресми ұсынысын білдіреді.     

1.2. ҚР АК 395-бабының 1-тармағына 
сәйкес оферта деп бір немесе бірнеше нақты 
тұлғаларға арналған шарт жасасу туралы 
ұсыныс болып танылады, егер бұл жеткілікті 
түрде анықталса, ұсыныс жасаған тұлғаның ой-
ниетін білдіреді, оны қабылдаған (акцепт) 
жағдайда өзін байланысқа түстім деп 
есептейді. Ұсыныс, егер де мұнда Шарттың 
нақты талаптары немесе оларды белгілеудің 
тәртібі көрсетілсе, нақты белгіленген болып 
табылады. Офертаның акцепті – біліктілікті 
арттыру курстарында оқуға келісім беру, ҚР 
АК 396-бабына сәйкес акцепт – бұл оферта 
бағытталған тұлғаның оны қабылдауы туралы 
жауабы. Акцепт толық және нақты болуы тиіс. 
Осы Шарттың акцептісі бойынша әрекетті 
аяқтай отырып, Тыңдаушы өзінің құқықтық 
қабілеті мен іс-әрекетке қабілеттілігін 
растайды, сондай-ақ өзінің Мекемемен 
шарттық қатынасын көрсетуге заңды құқығы 
болады. Толық және нақты келісе отырып, 
Шарт (бұдан әрі – Акцепт) жасасу 
Тыңдаушыларды есепке алудың электронды 
жүйесіне (бұдан әрі – ТЕЭЖ) тіркеу кезінде 
осы Шартты қабылдау жолындағы оның 
талаптарымен айқын келісуі болып табылады.     

Акцепт Тыңдаушының осы Шарттың 
барлық ережесімен келісетінін және оқу үшін 
Шартты жасасудың күші тең болатынын 
білдіреді.  

Жоғарыда айтылғандарға байланысты 
Шарттың мәтінін мұқият оқып шығыңыз. Егер 

Договор-оферта на обучение на курсах 
повышения квалификации частного 
учреждения «Центр педагогического 

мастерства» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Настоящая Договор-оферта (далее – 

Договор) представляет собой официальное 
предложение частного учреждения «Центр 
педагогического мастерства», именуемое в 
дальнейшем «Учреждение», к (ФИО) 
________________________________________   
ИИН ___________________________________, 
именуемый в дальнейшем «Слушатель», 
совместно именуемые как «Стороны», 
содержащий в себе все существенные условия 
для заключения договора по обучению на 
курсах повышения квалификации (далее – 
Договора по обучению) в соответствии со 
статьями 393-398 Гражданского Кодекса 
Республики Казахстан (далее - ГК РК). 

1.2. В соответствии с пунктом 1 статьи 395 
ГК РК офертой признается предложение о 
заключении договора, сделанное одному или 
нескольким конкретным лицам, если оно 
достаточно определенно и выражает намерение 
лица, сделавшего предложение, считать себя 
связанным в случае его принятия (акцепта). 
Предложение является достаточно 
определенным, если в нем указаны 
существенные условия договора или порядок 
их определения. Акцепт оферты – согласие на 
обучение на курсах повышения квалификации, 
в соответствии со статьёй 396 ГК РК акцепт – 
это ответ лица, которому адресована оферта, о 
ее принятии. Акцепт должен быть полным и 
безоговорочным. Совершая действия по 
акцепту настоящего Договора, Слушатель 
подтверждает свою правоспособность и 
дееспособность, а также свое законное право 
вступать в договорные отношения с 
Учреждением. Полным и безоговорочным 
согласием заключить Договор (далее – 
Акцептом) является выраженное согласие с его 
условиями путем принятия настоящего 
Договора во время регистрации в Электронной 
системе учета слушателей (далее-ЭСУС).  

Акцепт означает, что Слушатель согласен 
со всеми положениями настоящей Договора и 
равносилен заключению Договора по 
обучению.  



Сіз Шарттың әлдебір тармағымен келіспесеңіз, 
онда Мекеме Сізге Акцептіден бас тартуды 
ұсынады. 

 
2. ШАРТТЫҢ МӘНІ 

 
2.1. Мекеме Тыңдаушыға 

«_____________________                                » 
курсында (бұдан әрі – Курс) оқу өткізеді. 

2.2. Осы Шарт бойынша Мекеме біліктілікті 
арттыру курстарының Тыңдаушыларын 
ақысыз оқытуды жүргізеді. 

 
 

3. ТАРАПТАРДЫҢ ҚҰҚЫҒЫ МЕН 
МІНДЕТТЕРІ 

 
3.1. Мекеме: 
3.1.1. Тиісті курстарды аудиторияда/ 

қашықтан/ аралас форматта өткізуді; 
3.1.2. ҚОЖ-ға авторизациялау үшін логин 

мен құпиясөз енгізу жолымен Мекеме курсы 
бағдарламасының барлық материалына 
Тыңдаушының қол жеткізуін;  

3.1.3. Курстан оқудан өткен Тыңдаушыға 
бағдарламалар бойынша бағалау рәсімдерін 
өткізбей-ақ орындаған оқу жүктемесін көрсете 
отырып, белгіленген үлгідегі Мекеменің 
сертификатын/электронды сертификатын 
беруді; 

3.1.4. Курстан оқудан өткен Тыңдаушыға 
бағдарламалар бойынша бағалау рәсімдерімен 
қоса оқығаны туралы сертификат/электронды 
сертификат беруді; 

3.1.5. Курстан оқудан өткен және «ДББҰ-
ның «Педагогикалық өлшемдер орталығы» 
филиалы ұйымдастырған бағалау 
рәсімдеулерін сәтті тапсырған Тыңдаушыға 
оқу жүктемесін көрсете отырып, белгіленген 
үлгідегі Мекеменің сертификатын/электронды 
сертификатын беруді міндетіне алады. 

3.2. Тыңдаушы:  
3.2.1. оқудан өту үшін қажетті және 

жеткілікті ақпараттық-коммуникациялық 
құралдарының болуын, оған ҚОЖ-ға қол 
жеткізуді қамтамасыз ететін жабдықтар мен 
байланыс арналарының жарамды техникалық 
жай-күйін қолдауды, интернетті пайдалануға 
қол жеткізе алуды;  

3.2.2. ТЕЭЖ-ге есепке алу жазбасын 
(тіркеуге) жасау үдерісінде өзі туралы сенімді 
ақпарат беруді; 

В связи с вышеизложенным, внимательно 
прочитайте текст Договора. Если Вы не 
согласны с каким-либо пунктом Договора, 
Учреждение предлагает Вам отказаться от 
Акцепта. 

 
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
2.1. Учреждение проводит обучение 

Слушателя на курсах 
«______________________________________»         
(далее – Курсы).  

2.2. По настоящему Договору Учреждение 
проводит обучение Слушателей на курсах 
повышения квалификации безвозмездно. 

 
 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 
3.1. Учреждение обязуется: 
3.1.1. провести соответствующие Курсы 

аудиторно/ дистанционно/ в смешанном 
формате; 

3.1.2. представить слушателю доступ ко 
всем материалам, программе курса 
Учреждения путем представления логина и 
пароля для авторизации в СДО; 

3.1.3. выдать Слушателю, прошедшему 
обучение на Курсах по программам без 
процедуры оценивания, 
сертификат/электронный сертификат 
Учреждения установленного образца с 
указанием выполненной учебной нагрузки; 

3.1.4. выдать Слушателю, прошедшему 
обучение на Курсах по программам с 
процедурой оценивания справку/электронную 
справку об обучении; 

3.1.5.  выдать Слушателю, прошедшему 
обучение на Курсах и успешно  сдавшему 
процедуру оценивания, организуемую 
филиалом АОО «Центр педагогических 
измерений», сертификат/электронный 
сертификат Учреждения установленного 
образца с указанием выполненной учебной 
нагрузки. 

3.2. Слушатель обязуется: 
3.2.1. иметь информационно-

коммуникационные средства необходимые и 
достаточные для прохождения обучения, 
поддерживать в исправном техническом 
состоянии оборудование и каналы связи, 



3.2.3. оқу жоспарына сәйкес ҚОЖ-дағы 
Курсқа уақытында қосылуды 
(авторизациялауды);  

3.2.4. Мекеменің ауызша немесе жазбаша 
сауалдарын алған сәттен бастап уақытында 
Мекемеге оқудан өту үшін қажетті 
құжаттарды, сондай-ақ тек сенімді 
мәліметтерді ғана тапсыруды; 

3.2.5. Курсқа уақытында қатысуды, Мекеме 
бағдарламаларында қарастырылған 
тапсырмалардың барлық түрін белгіленген 
мерзімінде орындауды; 

3.2.6. Мекеменің оқытушыларына, 
оқытатын қосалқы және өзге де 
қызметкерлеріне құрмет көрсетуді, олардың 
ар-намысына қол сұқпауды; 

3.2.7. өзінің әрекетімен Мекемеге 
материалдық зиян келтірген жағдайда 
Қазақстан Республикасының заңнамаларына 
сәйкес өзінің тарапынан тигізген зиянның 
орнын уақытында толтыруды;  

3.2.8. Мекеме мен оның филиалдарында 
Қазақстан Республикасы педагогтерінің 
біліктілігін арттыру курстарын ұйымдастыру 
және өткізу қағидасын (бұдан әрі – Қағида) 
сақтауды;  

3.2.9. Келісім бойынша міндеттемелерді 
тиісінше орындауға қиындық келтіретін 
себептер туындаған жағдайда Келісімнің 
талаптарын орындай алмау мүмкіндігі туралы 
Мекемеге тиісті себептер туындаған сәттен 
бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде растайтын 
құжаттарды ұсына отырып, жазбаша 
(электронды) формада ақпарат беруді;  

3.2.10. Курста оқу кезінде оған белгілі 
болған Мекеменің қызметіне қатысты құпия 
ақпараттарды таратпауды;  

3.2.11. оқу жоспарына сәйкес Келісімнің 
2.1.-тармағында көрсетілгендей, уақытында 
толық курстан өтіп аяқтауды;  

3.2.12. дербес деректерді өңдеу туралы 
Келісімге қол қоюды; 

3.2.13. кез келген бейнехостингідегі жабық 
қолжетімсіз орналасқан оқу материалдарын 
қайта өндіруге, қайталауға, көшіруге, сатуға, 
басқа жаққа жіберуге болмайтынын, сондай-ақ 
Курста оқуға қатысты оған қолжетімді 
ақпараттар мен материалдарды тек жеке басы 
үшін ғана қолдану үшін болмаса, әлдебір басқа 
мақсаттарға пайдалануға болмайтынын; 

обеспечивающие ему доступ к СДО, иметь 
функционирующий доступ в интернет; 

3.2.2. предоставлять достоверную 
информацию о себе в процессе создания 
учетной записи (регистрации) в ЭСУС; 

3.2.3.  своевременно подключаться 
(авторизоваться) к Курсу в СДО согласно 
учебному плану;  

3.2.4. своевременно с момента получения 
устного или письменного запроса Учреждения 
предоставлять Учреждению необходимые 
документы для прохождения обучения на 
Курсах, а также предоставлять только 
достоверные сведения; 

3.2.5. своевременно посещать Курсы, 
выполнять в установленные Учреждением 
сроки все виды заданий, предусмотренные 
программой; 

3.2.6. проявлять уважение к 
преподавательскому, учебно-
вспомогательному и иному персоналу 
Учреждения, не посягать на их честь и 
достоинство; 

3.2.7. в случае причинения своими 
действиями материального ущерба 
Учреждению своевременно за свой счет 
возместить нанесенный ущерб в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан; 

3.2.8. соблюдать Правила организации и 
проведения курсов повышения квалификации 
педагогов Республики Казахстан в 
Учреждении и его филиалах (далее – Правила); 

3.2.9. в случае наступления обстоятельств, 
затрудняющих надлежащее исполнение 
обязательств по Договору, в письменной 
(электронной) форме информировать 
Учреждение о невозможности выполнения 
условий Договора в течение 3 (трех) рабочих 
дней с момента наступления соответствующих 
обстоятельств с приложением 
подтверждающих документов; 

3.2.10. не разглашать конфиденциальную 
информацию, связанную с деятельностью 
Учреждения, ставшую ему известной при 
обучении на Курсах; 

3.2.11. пройти и своевременно закончить 
полный курс, указанный в пункте 2.1. 
Договора, согласно учебному плану; 

3.2.12. подписать Соглашение об обработке 
персональных данных; 

3.2.13. не воспроизводить, не повторять, не 
копировать, не продавать, не отправлять 



3.2.14. Мекеме ұсынған оқу деректерін 
үшінші тұлғаға беруге болмайтынын міндетіне 
алады.  

3.3. Мекеме: 
3.3.1. Тыңдаушыдан қажет болған кезде 

оқуды аяқтағаны туралы есепті және соған 
қатысты басқа да материалдарды 
(таныстырылымдар, сауалнама, портфолио, 
бейнематериалдар және т.б.) талап етуге; 

3.3.2. Қазақстан Республикасы 
педагогтерінің біліктілігін арттыру курстары 
тыңдаушыларының арыз-шағымдары мен 
өтініштерін қарау жөніндегі комиссиясының 
(бұдан әрі – Комиссия) қарауына енгізу үшін 
оқу үдерісіне қатысты мәселелер бойынша 
Тыңдаушыдан өтініш қабылдауға; 

       3.3.3. Тыңдаушыны Комиссияның 
шешімі негізінде және Мекеме директорының 
бұйрығына сәйкес мына себептер бойынша:  

1) Тыңдаушының жазбаша өтініші негізінде 
өз қалауы бойынша; 

2) еш себепсіз оқу сабақтарын босатуына 
байланысты; 

3) дәрігерлік-консультациялық 
комиссиясының анықтама-қорытындысы 
негізінде Тыңдаушы денсаулығының жай-
күйіне байланысты және Мекеме атына 
жазбаша өтініші негізінде; 

4) қайтыс болуына, хабар-ошарсыз кетті деп 
танылуына байланысты және т.б. 
тыңдаушының туыстарының мекеме атына 
жазған жазбаша өтініші негізінде; 

5) Қағидада қарастырылған өзге де 
жағдайларда Курстағы оқудан шығаруға 
құқылы.  

3.4. Тыңдаушы:  
3.4.1. Келісімнің талаптарына сәйкес 

Курста оқып, сапалы білім алуына; 
3.4.2. Комиссия қарауына тиісті өтініш-

шағымдарымен жүгінуге; 
3.4.3. растайтын құжаттарды ұсына отырып, 

белгілі себептер бойынша курста үзілген оқуын 
аяқтауға құқылы. 

 
4. ТАРАПТАРДЫҢ 

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ЖӘНЕ ДАУЛАРДЫ 
ШЕШУ ТӘРТІБІ  

 4.1. Осы Келісімге байланысты даулар 
мен келіспеушіліктер туындаған жағдайда 
Тараптар дауларды шешуді реттеуді сотқа 
дейін жеткізбей қабылдауды (келіссөздер, хат 
алмасу) міндетіне алады. Дауларды сотқа дейін 

ссылки на обучающие материалы, 
размещенные в закрытом доступе на любом 
видеохостинге, а также не использовать в 
каких-бы то ни было целях информацию и 
материалы, ставшие ему доступными в связи с 
обучением на Курсе, за исключением личного 
использования; 

3.2.14. не передавать учетные данные, 
представленные Учреждением третьим лица. 

3.3. Учреждение имеет право: 
3.3.1. затребовать у Слушателя при 

необходимости отчет о завершении обучения и 
другие сопутствующие материалы 
(презентации, анкеты, портфолио, 
видеоматериалы и т.п.); 

3.3.2. принимать заявление от Слушателя 
по вопросам, касающимся процесса обучения 
для внесения их на рассмотрение Комиссии по 
рассмотрению обращений и заявлений 
слушателей курсов повышения квалификации 
педагогов Республики Казахстан (далее - 
Комиссия); 

       3.3.3. отчислить слушателя с Курсов на 
основании решения Комиссии и приказа 
директора Учреждения по следующим 
причинам: 

1) по собственному желанию на основании 
письменного заявления Слушателя; 

2) в связи с пропуском учебных занятий без 
уважительной причины;  

3) по состоянию здоровья Слушателя на 
основании справки-заключения врачебно-
консультационной комиссии и на основании 
его письменного заявления в адрес 
Учреждения. 

4) в связи со смертью, признанию 
пропавшим без вести и др., на основании 
письменного заявления родственников 
слушателя в адрес Учреждения; 

5) в иных случаях предусмотренных 
Правилами. 

3.4. Слушатель имеет право:  
3.4.1. на получение качественного обучения 

на Курсах в соответствии с условиями 
Договора; 

3.4.2. обращаться с соответствующим 
обращением на рассмотрение Комиссии; 

3.4.3. на завершение прерванного курса 
обучения по уважительной причине с 
предоставлением подтверждающих 
документов. 

 



тәртіпте шешуге мүмкіндік болмаған жағдайда 
Тараптар Мекеменің орналасқан орны 
бойынша сотқа жүгінуге құқылы.   

 4.2. Осы Келісім бойынша 
міндеттемелерді орындамағаны немесе дұрыс 
орындамағаны үшін Тараптар Қазақстан 
Республикасының заңнамаларына сәйкес 
жауапкершілік алады. 

 4.3. Тыңдаушының кінәсінен 
Мекеменің құпия ақпараттары ашылған 
жағдайда Тыңдаушы Қазақстан 
Республикасының заңнамаларымен 
белгіленген тәртіпте келтірілген зиянды толық 
көлемде қайтарады.  

 
5. ШАРТТЫҢ ӘРЕКЕТ ЕТУ МЕРЗІМІ  

 
5.1. Осы Шарт Тыңдаушының Акцептіні 

қабылдаған сәтінен бастап күшіне енеді және 
Тараптардың өздеріне қабылдаған 
міндеттемелерін толық орындаған сәтіне дейін 
әрекет етеді. 

5.2. Шарт Тыңдаушының жазбаша өтініші, 
Комиссияның шешімі және Мекеме 
директорының бұйрығы негізінде бұзылуы 
мүмкін.  

 
6. ФОРС-МАЖОР 

 
6.1. Шарт бойынша егер де олар 

еңсерілмейтін күштің пайда болуы, яғни 
эпидемия, су тасқыны, өрт, жер сілкінісі, 
табиғат апаттары, соғыс сияқты Акцептіден 
кейін туындаған Тараптардың бақылауына ие 
бола алмайтын төтенше және қайтарылмайтын 
осындай жағдай кезінде өздеріне алған 
міндеттемелерін орындау мүмкіндігі 
болмағанда, Тараптар міндеттемелерін 
орындаудан босатылады және т.с.с.  

6.2. Форс-мажорлық жағдайларға сілтеме 
жасай отырып, Тараптар осындай жағдай 
болған сәттен бастап 1 (бір) күнтізбелік күн 
ішінде басқа тарапқа бұл туралы хабарлауға 
міндетті және оларды растау үшін құзыретті 
мемлекеттік органның құжаттарын ұсынуы 
тиіс.  

 
7. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕ 

 
7.1. Шартқа барлық өзгерістер мен 

толықтырулар Тараптардың келісімі бойынша 
ғана енгізіледі және жазбаша рәсімделеді. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И 
ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 
 4.1. Стороны в случае возникновения 

споров и разногласий, связанных с настоящим 
Договором, обязуются применять досудебный 
порядок урегулирования спора (переговоры, 
переписка). В случае невозможности 
урегулирования спора в досудебном порядке 
стороны вправе обратиться в суд по месту 
нахождения Учреждения. 

 4.2. За неисполнение либо ненадлежащее 
исполнение обязательств по настоящему 
Договору, стороны несут ответственность в 
соответствии с законодательством Республики 
Казахстан. 

 4.3. В случае раскрытия 
конфиденциальной информации Учреждения 
по вине Слушателя, последний возмещает 
Учреждению нанесенный ущерб в полном 
объеме в порядке, установленном 
законодательством Республики Казахстан. 

 
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с 

момента принятия Акцепта Слушателем и 
действует до момента полного исполнения 
принятых на себя обязательств Сторонами. 

5.2. Договор может быть расторгнут на 
основании письменного заявления слушателя, 
решения Комиссии и приказа директора 
Учреждения.  

 
6. ФОРС-МАЖОР 

 
6.1. Стороны освобождаются от 

исполнения обязательств по Договору, если 
они докажут, что это было вызвано 
непреодолимой силой, то есть чрезвычайными 
и непредотвратимыми при данных условиях 
обстоятельствами, находящимися вне контроля 
Сторон, возникшими после Акцепта, такими 
как эпидемия, наводнение, пожар, 
землетрясение, стихийные бедствия, войны, 
влекущие невозможность исполнения взятых 
на себя обязательств и т.д. 

6.2. Сторона, ссылающаяся на форс-
мажорные обстоятельства, обязана уведомить 
об этом другую сторону в течение 1 (одного) 
календарного дня с момента наступления таких 
обстоятельств и предоставить для их 



7.2. Осы Келісіммен реттелмеген мәселелер 
Қазақстан Республикасының заңнамаларымен 
реттеледі.  

 
8. МЕКЕМЕНІҢ РЕКВИЗИТІ: 

 
«Педагогикалық шеберлік орталығы» 
жекеменшік мекемесі 
Мекен-жайы: 010000, Қазақстан 

Республикасы,  
Нұр-Сұлтан қаласы, Хусейн бен Талал 

көшесі, 21/1-ғимарат. 
БИН 110840015752 
ИИК KZ27998BTB0000487898 
БИК (SWIFT) TSESKZKA  
«First Heartland Jusan Bank» АҚ 
КБе 18 
 

подтверждения документ компетентного 
государственного органа. 

 
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ 
 

7.1. Все изменения и дополнения к 
Договору вносятся только по согласованию 
Сторон и оформляются письменно. 

7.2. Вопросы, не урегулированные 
настоящим Договором, регулируются 
законодательством Республики Казахстан. 

 
8. РЕКВИЗИТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ: 

 
Частное учреждение  
«Центр педагогического мастерства» 
Адрес: 010000, Республика Казахстан,  
г.Нур-Султан, ул.Хусейн бен Талал, зд.21/1. 
БИН 110840015752 
ИИК KZ27998BTB0000487898 
БИК (SWIFT) TSESKZKA  
АО «First Heartland Jusan Bank» 
КБе 18 

 
 

 


