
 

№    Шарт  

Нұр-Сұлтан қ.                       «___»____202_ ж. 

    Бұдан әрі «Ұйымдастырушы» деп аталатын Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрлігінің «Ұлттық 

ғылыми-практикалық дене тәрбиесі орталығы» РМҚК, Жарғы 

негізінде әрекет ететін бас директор Садыков С.К., бір тараптан 

және 

 _____________________________________________________ 

(аты, жөні, тегі)  

ЖСН ____________________ Жеке куәліктің № _____________, 

Қашан және кімнен берілген 

_____________________________бұдан әрі  «Тыңдаушы» деп 

аталатын, екінші тараптан, бұдан әрі «Тараптар» деп аталатындар, 

осы Шартты төмендегідей етіп жасасты:  

Договор №    

г. Нур-Султан                            «___»____202_ г. 

 РГКП «Национальный научно-практический центр 

физической культуры» Министерства образования и науки 

Республики Казахстан, именуемый в дальнейшем «Организатор», 

в лице генерального директора Садыкова С.К., действующий на 

основании Устава, с одной стороны и 

 _______________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество)  

ИИН __________________________, № удостоверения 

личности_____________, кем и когда выдан__________________. 

именуемый в дальнейшем «Слушатель», с другой стороны,   далее 

именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о 

нижеследующем:  

1. Шарттың мәні 

1.1. Осы Шартқа сәйкес «Ұйымдастырушы» Қазақ және орыс 

тілдерінде оқытатын орта білім беру ұйымдарының дене 

шынықтыру мұғалімдеріне арналған «Дене шынықтыру 

мұғалімінің кәсіби құзыреттілігі мен дағдыларының дамуы» 
тақырыбында біліктілікті арттыру курсы 80 сағат көлемінде өтетін 

болады.  

1. Предмет  Договора 

1.1. В соответствии с настоящим Договором «Организатор» берет 

на себя обязательства по организации курса повышения 

квалификации на тему «Развитие профессиональных 

компетенций и навыков учителя физической культуры» для 

учителей физической культуры организаций среднего образования 

с казахским и русским языками обучения в объеме 80 часов. 

2. Міндеттер 

2.1. «Ұйымдастырушы» оқыту бағдарламасы мен кестесіне сәйкес 

біліктілікті арттыру курсын өткізуді қамтамасыз етуге 

міндеттенеді. 

2.2. «Ұйымдастырушы» «Тыңдаушыға» біліктілікті арттыру 

курсына қатысқаны туралы сертификат беруге міндеттенеді. 

2.3. «Тыңдаушы» ұйымдастырушының талап етуі бойынша 

Шартты орындау үшін қажетті құжаттармен және ақпаратпен 

уақытылы қамтамасыз етуге міндеттенеді. 

2. Обязанности 

2.1. «Организатор»  обязуется обеспечить проведение курса 

повышения квалификации в соответствии с программой и графиком 

обучения. 

2.2. «Организатор» обязуется выдать «Слушателю»  сертификат о 

прохождении полного курса повышения квалификации в 

соответствии с п.2.1 настоящего Договора. 

2.3. «Слушатель» обязуется по требованию организатора 

своевременно предоставить необходимые документы и 

информацию  в соотвестствии с условиями настоящего Договора 

 

3. Басқа жағдайлар 

3.1. Осы Шарт әрбір Тарап үшін бір-бірден екі данада, қазақ және 

орыс тілдерінде жасалған, олардың әрқайсысы бірдей заңды 

күшіне ие.  

3.2. Осы Шартта пайда бола алатын барлық дау мен 

келіспеушіліктерді Тараптар келіссөз жүргізу жолымен шешуге 

тырысады, шешілмеген жағдайда ҚР сот органдарында немесе 

өзге де нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес шешілуі мүмкін. 

3.3. Қол қойылған Шартты Ұйымдастырушыға қайтармайынша 

«Тыңдаушыға» сертификат берілмейді. 

3.3.1. Тындаушы біліктілікті арттыру курсына толық қатысу 

міндеттеледі; 

3.3.2. Шартта көрсетілген барлық ақпаратты тапсыру 

міндеттеледі; 

3.3.3.  «Тындаушы» шарттың бір нұсқасын «Ұйымдастырушыға» 

қайтарады. 

3. Прочие  условия 

3.1. Настоящий договор  составлен в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой 

из сторон. 

3.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в 

настоящем договоре, стороны стремятся разрешать путем 

переговоров, при неразрешении могут быть разрешены в 

соответствии с действующим законодательство Республики 

Казахстан.  

3.3. Сертификат  выдается «Слушателю»:  

3.3.1 При условии прохождения полного дистанционного курса 

повышения квалификации; 

3.3.2 Представления необходимых документов и информации в 

соответствии с условиями настоящего Договора; 

3.3.3 Возврат подписанного «Слушателем» одного экземпляра  

настоящего Договора «Организатору»   

                           4. Шарт мерзімі 

4.1. Шарттың қолданылу мерзімі 202_ жылдың 31 желтоқсанына 

дейін.  

5. Тараптардың деректемелері 

Ұйымдастырушы: 

4. Срок договора 

4.1. Срок действия договора по 31 декабря 202_года. 

 

5. Реквизиты Сторон 

Организатор: 

ҚР БҒМ «Ұлттық ғылыми-практикалық дене тәрбиесі 

орталығы» РМҚК 

Нур-Султан қ., VIP-қалашық алабы, 3 үй  

тел: 8 (7172) 73-48-10 

e-mail nnpcfk2020@yandex.kz 

Бас директор  ______________ С. Садыков 

РГКП «Национальный научно-практический центр физической 

культуры» МОН РК  

г.Нур-Султан, мвссив VIP-городок , дом 3 

тел.: 8 (7172) 73-48-10 

e-mail nnpcfk2020@yandex.kz 

Генеральный директор _________________   С.Садыков 

  

 «Тыңдаушы» _______________________________ 

                                   (аты,жөні, тегі) 

ЖСН     ______________________________  

жеке куәлік.№  ______________ кім берді   _______ 

Мекен жайы:    ________________________ 

тел: _________________    e-mail     _____________ 

 ____________________         

 (қолы) 

  

«Слушатель» _________________________________ 

                              (фамилия, имя, отчество) 

ИИН     _____________________________  

уд.личн..№___________________ кем выдан ________  

Адрес:    ____________________________ 

тел:        _____________     e-mail     _______________ 

 ___________________ 

(подпись) 

                         


