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1. Жалпы ереже 

 

 1.1 Осы Магистранттар мен докторанттардың ғылыми тағылымдамасы 

туралы ереже (бұдан әрі – Ереже) ҚР МСМ «Қазақ ұлттық хореография 

академиясы» ШЖҚ РМК (бұдан әрі - Академия) жоғары оқу орнынан кейінгі 

білімнің білім беру бағдарламалары бойынша білім алушыларының ғылыми 

тағылымдамасының негізгі ұғымдарын, ұйымдастыру тәртібін және жүзеге 

асыру шарттарын айқындайды.  

 1.2 Жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламалары 

бойынша Академия докторанттарының/магистранттарының ғылыми 

тағылымдамасын ұйымдастыру тәртібі мен жүзеге асыру шарттары осы 

Ережемен және төмендегі нормативтік құқықтық актілермен реттеледі: 

 - Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі № 319-ІІІ «Білім 

туралы» Заңы; 

 - «Ғылым туралы» Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 18 ақпандағы 

№ 407-IV Заңы; 

 - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 30 

қазандағы №595 бұйрығымен бекітілген Жоғары және (немесе) жоғары оқу 

орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім 

беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидалары; 

 - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 

қазандағы № 604 бұйрығымен бекітілген Жоғары оқу орнынан кейінгі білім 

берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттары; 

 - «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» 

Қазақстан Республикасының Кодексі;  

 - «Бюджет қаражаты есебінен қызметтік іссапарларға, оның ішінде Шет 

мемлекеттерге қызметтік іссапарларға арналған шығыстарды өтеу қағидалары» 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 11 мамырдағы № 256 

қаулысы; 

 - Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2018 жылғы 23 қаңтардағы 

№ 47 «Оқитын адамның тұруына және оған ақша сомасын төлеуге нақты 

шығыстардың нормаларын белгілеу туралы» бұйрығымен; 

 - «Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бойынша 

қаржылық нормативтерді бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және 

ғылым министрінің м. а. 2009 жылғы 7 тамыздағы № 374 бұйрығымен 

 - Қазақстан Республикасының басқа да нормативтік құқықтық актілері, 

Академияның ішкі құжаттары, ректордың немесе ол уәкілеттік берген тұлғаның 

бұйрықтары, академияның алқалы органдарының шешімдері. 

 1.3  Докторанттардың/магистранттардың ғылыми тағылымдамасы 

докторантураның/магистратураның білім беру бағдарламасының құрамдас 

бөлігі болып табылады және жеке жұмыс жоспарына сәйкес ғылыми-зерттеу 

жұмысы шеңберінде жүргізіледі. 
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 1.4 Докторанттардың/магистранттардың шетелдік ғылыми 

тағылымдамасы жоғары оқу орындарымен, ғылыми ұйымдармен және жақын 

және алыс шетелдердің тиісті салаларының немесе қызмет салаларының 

ұйымдарымен жасалатын келісімдер мен меморандумдар, шарттар негізінде 

жүргізіледі.  

 1.5 Қазақстан Республикасының және/немесе елдің мемлекеттік органдары 

шектеу шараларын қабылдаған жағдайда докторанттардың/магистранттардың 

ғылыми тағылымдамаларын жүзеге асыру басқа академиялық кезеңге 

ауыстырылуы немесе қашықтықтан білім беру технологияларын қолдана 

отырып, қашықтықтан оқыту форматында ұйымдастырылуы мүмкін. 

 

 2. Ғылыми тағылымдаманың мақсаттары мен міндеттері  

2.1 Академия магистранттарының/докторанттарының ғылыми 

тағылымдамасы ғылыми ұйымдарда және/немесе қызметтің  тиісті 

салаларының ұйымдарында, сондай-ақ шетелде инновациялық 

технологиялармен және өндірістің жаңа түрлерімен таныстыру мақсатында 

жүргізіледі. 

2.2 Тағылымдаманың негізгі мақсаты теориялық дайындық нәтижесінде 

алынған кәсіби білімді, іскерлікті және дағдыларды практикада қалыптастыру 

және бекіту болып табылады. 

2.3. Ғылыми тағылымдаманың міндеттері: 

1) магистрлік / докторлық диссертация міндеттерін орындау;  

2) шетелдік ғылымның жаңа теориялық, әдіснамалық және технологиялық 

жетістіктерімен, ғылыми зерттеулердің, эксперименттік деректерді өңдеу мен 

түсіндірудің заманауи әдістерімен танысу;    

3) оқыту процесінде алынған теориялық білімді бекіту, білім алушы білім 

беру бағдарламасы бойынша кәсіптік қызметтің дағдыларын, құзыреттері мен 

тәжірибесін меңгеру, сондай-ақ озық шетелдік тәжірибені меңгеру. 

 

3. Ғылыми тағылымдамаларды ұйымдастыруға  

қойылатын талаптар  

3.1 Шетелдік ғылыми тағылымдаманың бағдарламасы даярлау бағыты мен 

білім алушының ғылыми-зерттеу/эксперименталдық/зерттеу жұмысының жеке 

жоспарына  сәйкес әзірленеді және Факультет кеңесінің шешімімен бекітіледі. 

Шетелдік тағылымдамаларды қаржыландыру нормативтері мен шетел тілін 

меңгеру деңгейіне қойылатын талаптар ҚР БҒМ тиісті нормативтік 

құжаттарымен және  Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру білім алушысының 

ғылыми тағылымдамасы туралы ережемен белгіленеді.  

 3.2 Ғылыми-зерттеу жұмысы аясында магистрант/докторант ғылыми 

тағылымдамадан өтуге міндетті.   

3.3 Докторанттың ғылыми тағылымдамасының ұзақтығы үш айдан 

аспайды: шетелдік ғылыми кеңесші жұмыс істейтін шетелдік ЖОО-да немесе 
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ғылыми-зерттеу институтында (бұдан әрі – ҒЗИ) –14 күннен 1 айға дейін және 

отандық ЖОО-да немесе ҒЗИ-да академиялық күнтізбеге сәйкес ғылыми-

зерттеу жұмыстарын орындау кезеңінде 2 айға дейін өтеді.   

3.4 Магистрант/докторант академиялық оқу кезеңіне арналған ғылыми 

тағылымдама жоспарына сәйкес ғылыми тағылымдамадан өтуі тиіс.   

3.5 Ғылыми тағылымдамадан өту орны білім беру бағдарламасының 

ғылыми бағытына және магистрлік/докторлық диссертацияның тақырыбына 

сәйкес келуі тиіс.   

3.6 Магистранттардың/докторанттардың ғылыми тағылымдамадан өту  

орнын бітіруші кафедра ғылыми жетекшілермен бірлесіп анықтайды.    

3.7 Магистранттың ғылыми тағылымдамасының ұзақтығы 10 күннен 

аспайды. Ғылыми тағылымдама барлық оқу кезеңінде 1 реттен артық 

берілмейді. 

3.8 Нормативтік оқу мерзімі 2 жылды құрайтын ғылыми-педагогикалық 

бағыттағы магистранттар ғылыми тағылымдамадан 3-4 семестрде өтеді. 

Нормативтік оқу мерзімі 1 немесе 1,5 жылды құрайтын бейіндік бағыттағы 

магистранттар ғылыми тағылымдамадан 2-семестрде өтеді.  

3.9 Магистранттар мен докторанттардың ғылыми тағылымдамасы жоғары 

оқу орнынан кейінгі білім берудің білім алушыларын қорытынды аттестаттауға 

дейін 2 апта бұрын өткізілуі тиіс.   

 

4. Шетелдік тағылымдаманы ұйымдастыру 

 

4.1 Магистранттар/докторанттардың шетелде ғылыми тағылымдамадан 

өтуін ұйымдастырумен ғылым, жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру және 

аккредиттеу бөлімі және бітіруші кафедралары  айналысады. 

4.2 Бітіруші кафедралардың қызметі: 

4.1.1 Докторанттардың/магистранттардың ғылыми тағылымдамадан 

өтуіне ғылыми ұйымдармен және/немесе тиісті қызмет салалары ұйымдарымен 

шарттар жасасуды және оларды орындауды қамтамасыз етеді. 

4.1.2 Докторанттардың/магистранттардың шетелдік ғылыми тағылымдама 

бағдарламасын әзірлейді, ғылыми тағылымдама жоспарын жасауға 

көмектеседі. 

4.1.3 Докторанттың өтініштері, сондай-ақ тағылымдамадан өту 

мерзімдерін, тағылымдамадан өту орнын, тағылымдама шартының нөмірі мен 

күнін көрсете отырып, жасалған шарттар негізінде докторантты/магистрантты 

шетелдік ғылыми тағылымдамаға жіберу туралы ұсыныс дайындайды және 

бұйрықты дайындау үшін ұсынымды ғылым, жоғары оқу орнынан кейінгі білім 

беру және аккредиттеу бөліміне береді. 

4.1.4 Кафедра отырыстарында нәтижелерді талқылау арқылы 

докторанттардың/магистранттардың шетелдік тағылымдамадан өтуін 

қорытындылайды. 
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4.2 Ғылым, жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру және аккредиттеу 

бөлімінің қызметі: 

4.2.1 Бітіруші кафедралардың ұсыныстары негізінде докторанттарды 

шетелдік ғылыми тағылымдамаға жіберу туралы бұйрық дайындайды. 

4.2.2 Ғылыми тағылымдама өткізу жоспарланған елдер заңнамасының 

талаптарын ескере отырып, шетелдік ғылыми тағылымдамалар бойынша 

шарттарды дайындауды үйлестіруді жүзеге асырады. Шарттардың нысаны мен 

мазмұны ұйымдастырылатын ғылыми тағылымдаманың талаптарына, оны 

өткізу ерекшеліктеріне, қабылдаушы тараптың талаптарына байланысты 

болады. 

4.2.3 Ғылыми тағылымдамадан өту мәселелері бойынша 

магистранттармен/докторанттармен кеңес, жиналыс өткізеді. 

 

5. Алыс шетел елдерінде ғылыми тағылымдамадан өту үшін 

 жоғары оқу орнынан кейінгі білім алушыларды іріктеу критерийлері 

5.1 Магистранттардың алыс шетел елдерінде ғылыми тағылымдамадан 

өтуі үшін іріктеу критерийлері болып табылады:    

1) жоғары үлгерім деңгейі (GРА А; А-; В; В+; В-);  

2) ғылыми басылымдарда жарияланымдарының болуы, өткен академиялық 

кезеңде ғылыми конференцияларға қатысуы;    

3) ағылшын тілі бойынша 6,5 балдан кем емес IELTS сертификатының 

болуы (оқыту ағылшын тілінде жүргізілетін елдер үшін);  

4) Академияның қоғамдық өміріне белсенді қатысу 

5)   Медициналық қарсы көрсетілімдердің болмауы. 

 

6. Ғылыми тағылымдаманы рәсімдеу тәртібі 

6.1 Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру білім алушыларының ғылыми 

тағылымдамасын рәсімдеу үшін жоспарланатын іссапар күніне дейін 4 апта 

немесе 6 апта (алыс шетел) бұрын ғылым, жоғары оқу орнынан кейінгі білім 

беру және аккредиттеу бөліміне келесі құжаттарды тапсыру қажет:      

1) Ректордың немесе оның уәкілетті тұлғасының атына жазылған, ғылыми 

жетекшінің, кафедра меңгерушісінің, факультет деканының, бас бухгалтердің 

және ғылым, жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру және аккредиттеу бөлімі 

басшысының келісілген қолдары қойылған өтініш;   

2) Шетелдік ЖОО-дан, ғылыми ұйымнан және/немесе білім беру 

бағдарламасының бейіні бойынша ұйымнан ғылыми тағылымдамадан өту үшін 

шақыру хатының көшірмесі. Шақыру хаты шетел тілінде болған жағдайда,  

оның аудармасы қоса беріледі; 

3) Докторантты/магистрантты шетелдік ғылыми тағылымдамаға жіберу 

туралы факультет деканы және ғылыми жетекшімен келісілген, бітіруші 

кафедра меңгерушісінің ұсыныс хаты;  

4) ғылыми жетекшімен, кафедра меңгерушісімен расталған білім 

алушының ғылыми тағылымдамадан өту жоспары;   
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5) кафедра меңгерушісінің келісілген қолы қойылған, факультет 

деканының өкімімен бекітілген сабақтарды ауыстыру бойынша жеке кесте;   

6) транскрипт (егер ғылыми тағылымдама шетелде өтетін болса); 

7) әріптес ЖОО-мен келісімнің/меморандумның көшірмесі. 

6.2 Академия басшылығының оң шешімі қабылданғаннан кейін ғылым, 

жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру және аккредиттеу бөлімі 

докторантты/магистрантты ғылыми тағылымдамаға шетелге жіберу туралы 

бұйрық дайындайды. 

6.3 Ғылыми тағылымдамаға жіберілетін білім алушылар:  

1) іссапарға арналған құжаттарды уақытылы ұсынуға; 

2) ғылыми тағылымдамадан өтуге жіберу туралы бұйрықта көрсетілген 

тағылымдама мерзімдерін сақтауға міндетті. 

6.4 Ғылыми тағылымдамадан өту бойынша бұйрықпен қарастырылған 

мерзімнен кешікпей кету және Академияға қайта оралу тиісінше рәсімделген 

құжаттар болмаса оқу тәртібін бұзу болып табылады.   

6.5 Шетелдік ЖОО-ға кетуге кедергі келтіретін дәлелді себептер 

туындаған жағдайда, білім алушы Ректордың немесе оның уәкілетті 

тұлғасының атына жазылған тағылымдама мерзімдерін ауыстыру үшін 

растаушы құжаттармен қоса дәлелді өтінішті (ғылыми жетекші, кафедра 

меңгерушісі және факультет деканының келісілген қолдары бар) ғылым, 

жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру және аккредиттеу бөліміне беруі қажет.  

6.6 Білім алушылар қабылдаушы ЖОО-ның және/немесе ғылыми 

ұйымның ішкі тәртіп ережелерін және жарғысын сақтауы тиіс.  

 

7. Виза рәсімдеу тәртібі  

7.1 Алыс және жақын шетелге шығушылар үшін виза рәсімдеу қажет. Виза 

халықаралық ынтымақтастық және баспасөз қызметі бөлімімен алдын-ала 

жоспарланған іссапарға дейін рәсімделеді.  

7.2 Виза рәсімдеу үшін келесі құжаттар қажет:   

1) төлқұжат (түпнұсқа/көшірме); 

2) ЖОО-ның немесе ұйымның бланктегі шақыру хатының түпнұсқасы;   

3) тұратын жерін растау (қонақ үй немесе студенттер жатақханасы); 

4) туу туралы, неке туралы куәліктердің көшірмелері; 

5) оқу орнынан анықтама; 

6) медициналық сақтандыру; 

7) банктен анықтама немесе қаржылық қолдау туралы хат; 

8) бару және қайту әуе билеттерінің бронінің көшірмесі.   

7.3 Қажетті құжаттардың тізбесі Консулдық талаптарға қарай 

толықтырылуы мүмкін.   

 

8. Есеп беру тәртібі  

8.1 Білім алушылар түлектер бітіруші кафедраның отырысында ғылыми 

тағылымдама қорытындылары туралы есеп ұсынады.   
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8.2 Ғылыми тағылымдама аяқталғаннан кейін 5 күннің ішінде білім алушы 

ғылым, жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру және аккредиттеу бөліміне 

ғылыми тағылымдамадан өту жөнінде есеп ұсынады (шетелдік ғылыми 

тағылымдама болған жағдайда (қазақ/орыс және ағылшын тілдерінде) ғылыми 

жетекшімен, кафедра меңгерушісімен және факультет деканымен расталған 

және ғылыми тағылымдамадан өткенін куәландыратын құжат (сертификат, 

құжат, анықтама және т.б.). 

8.3 Білім алушылар сапардан келгеннен кейін бес күндік мерзім ішінде 

Академияның бухгалтерлік есеп және есептілік бөліміне сапар бойынша нақты 

шығыстар туралы аванстық есепті тапсырады.   

8.4  Аванстық есепке келесі құжаттар қоса берілуі тиіс:  

1) білім алушының жеке басын куәландыратын және шекара қызметтерінің 

кіру және шығу мөртабандары, келген елдің визалары қойылған төлқұжат 

беттерінің көшірмелері;   

2) тұру туралы құжаттар – шот-фактура (салықтық) немесе тұру төлемі 

көрсетілген инвойс, кіріс ордері, төлем туралы кассалық аппараттың чегі  

(фискалды чек), тұрғын үйді жалға алу шарты, орындалған жұмыстар актісі; 

3) көлік шығыстары бойынша құжаттар: әуе көлігімен (үнем класы) 

электронды билет, әрбір бағытқа отырғызу талоны; теміржол көлігінің 

билеттері,  автобуспен жүру билеттері. Билеттерді қолма-қол есеп айырысу 

бойынша сатып алғанда фискалды чектің болуы міндетті.   

4) медициналық сақтандыруды және консулдық алымдарды сатып алуды 

растайтын құжаттар. 

 8.5 Аванстық есепті тапсыру кезінде пайдаланылмаған ақшаның қалдығы 

Академияның есеп айырысу шотына қайтарылады.   

 8.6 Сапар бойынша шығыстар туралы аванстық есепті уақытылы 

тапсырмаған жағдайда, білім алушы бухгалтерлік есеп және есептілік бөліміне 

аванстық есеппен бірге қаржы директорының атына жазылған, бухгалтерияның 

есепті қабылдауы үшін рұқсат беру қолы қойылған, есептің уақытылы 

ұсынылмау себептері көрсетілген қызметтік хат ұсынады.   

 8.7 Есеп беретін тұлғаға алдыңғы алған аванс бойынша толық есеп 

айырысу болмаса кезекті ақшалай аванс беруге тыйым салынады.  

 8.8 Егер тағылымдамаға қатысты шығындар белгіленген сомадан асса, 

онда айырмасын магистрант өз есебінен төлейді.  

 8.9 Шетелдік валютада төлем ақша қаражаттарын берген күні Қазақстан 

Республикасының Ұлттық банкінің курсы бойынша жүргізіледі.  

 

9. Ғылыми тағылымдаманы қаржыландыру  

9.1 Ғылыми тағылымдаманы қаржыландыру: 

1) республикалық бюджет қаражаттарының; 

2) Академияның бюджеттен тыс қаражаттарының; 

3) ұлттық компаниялар, әлеуметтік әріптестер гранттарының; 
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4) жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беруді қолдау және 

дамытудың ұлттық және халықаралық қорлары қаражаттарының;   

5) қабылдаушы тарап қаражаттарының, оның ішінде халықаралық ұйымдар 

мен жеке қорлар гранттарының; 

6) ғылыми тағылымдама қатысушыларының жеке қаражаттарының 

есебінен жүзеге асырылады.  

9.2 Бюджет қаражаттарының есебінен тағылымдамаға арналған шығыстар 

өтелуі мүмкін: магистранттар үшін: 10 күнге дейін, бүкіл оқу кезеңі бойынша 1 

рет; докторанттар үшін: 3 айға дейін, бүкіл оқу кезеңі  бойынша 2 рет.   

      9.3 Жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің білім алушылары жеке 

қаражаттары не 9.1 тармақтың 3-6-тармақшасында көрсетілген қаражаттар 

есебінен одан ұзақ мерзімдерге жіберілуі мүмкін.   

 9.4 Ақылы негізде білім алатын докторант өз қаражаты есебінен шетелдік 

ғылыми тағылымдамадан өтеді. 

  9.5 Жоспарлау-экономикалық бөлім:  

1) Академия Ректоры бұйрығының негізінде шығыстардың алдын ала 

есептерін, сондай-ақ ғылым, жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру және 

аккредитация бөлімі берген деректердің негізінде ұзақ мерзімді үш жылдық 

кезеңге арналған жоспарлы есептерді құрастырады;   

2) Ғылыми тағылымдама аясында оқудың нақты уақыты бұйрықта 

көрсетілген мерзімдер бойынша айқындалады. Нақты күндер саны келесі түрде 

айқындалады: шығу күні білім алушының тұрақты оқу орнынан пойыздың, 

автобустың немесе басқа көлік құралының кету күні, ал келу күні – 

көрсетілген көліктің тұрақты жұмыс орнына келген күні болып саналады. 

Көліктің 24 сағатқа дейінді қоса алғанда, кету күні ағымдағы тәулік, ал 00:00 

сағаттан бастап одан кешірек келесі тәуліктер болып саналады. Егер жөнелту 

станциясы (вокзал, айлақ немесе әуежай) елді мекен шегінен тыс орналасса, 

онда іссапарға шығу күні көліктің жөнелту орнына жол жүру үшін қажет 

уақытты ескере отырып, жоғарыда көрсетілген тәсілмен есептеледі.  

3) Ғылыми тағылымдама аясында оқу мерзімі тұрақты оқу орнына не 

тұрақты оқу орнынан жол жүру уақытын есепке алғанда білім алушыларды 

ғылыми тағылымдама аясында оқуға жіберу туралы бұйрықпен айқындалады, 

білім алушының ғылыми тағылымдама аясында оқуда болған күндерінің нақты 

саны бұйрықта белгіленген мерзімнен аспауы тиіс. Егер көлік құралы (әуе, 

теміржол, су, автокөлік) уақытылы келмеген немесе кетпеген жағдайда білім 

алушы көлік құралының кешіккенін растайтын құжатты ұсынады (билетте белгі 

қойылады,  көлік ұйымының анықтамасы).   

4)  Ғылыми тағылымдама аясында оқуға жіберілетін білім алушыға                    

2-қосымшада белгіленген мөлшерде ақша қаражаттары төленеді,  оның ішінде:       

- ғылыми тағылымдама аясында оқуға жіберілетін білім алушыға тәуліктік 

шығындар 2-қосымшаның 1-тармақшасында көрсетілген шығыстар нормалары 

бойынша  - Қазақстан Республикасында және одан тыс; 
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- ғылыми тағылымдама аясында оқуға жіберілетін білім алушыға жол жүру 

шығыстары, Академия тиісті көлік құралдарын ұсынған жағдайларды 

қоспағанда, 2-қосымшаның 2-тармақшасында көрсетілген шығыстар 

нормалары бойынша ұсынылған растаушы құжаттардың негізінде өтеледі – 

Қазақстан Республикасының шегінде, тармақшада және Қазақстан 

Республикасынан тыс. Өтелетін шығыстарға,  билет құнынан басқа, растаушы 

құжаттар болған жағдайда жол жүру билеттерін броньдау, пойыздарда төсек 

жабдықтарын пайдалану кіреді. Осы шығындарға растаушы құжаттармен қоса, 

егер темiржол станциясына, айлаққа, әуежайға, егер олар елдi мекен шегінен 

тыс орналасса, растайтын құжаттар болған кезде автокөлiкпен жол жүру 

шығыстары кіреді. Жол жүру шығыстарын растайтын құжаттарға көліктің 

тиісті түріне арналған билеттер жатады;   

 - жол жүру құжаттарын жоғалтып алған жағдайда, білім алушыға ғылыми 

тағылымдама аясында оқытудан өтетін жерге бару немесе қайту бойынша 

шығыстар Академияда қаржылық құжаттарға бірінші қол қою құқығы бар 

тұлғаның рұқсат қолы қойылған, билетті сатқан ұйым куәландырған 

билеттердің көшірмелері бойынша өтеледі;  

- ғылыми тағылымдама аясында оқуға жіберілетін  білім алушыларға 

тұрғын үй жалдау бойынша шығыстар тек Ректордың рұқсатымен                                   

2-қосымшаның 3-тармақшасында көрсетілген шығыстар нормалары бойынша  

төленеді – Қазақстан Республикасының шегінде және Қазақстан 

Республикасынан тыс;  

- медициналық сақтандыруды сатып алу шығыстары мен консулдық 

алымдар құжат түрінде расталған нақты шығыстар бойынша өтеледі.  

    

10. Қорытынды ережелер 

10.1 Бекітілген ережеге өзгерістер енгізуді оларды әзірлеуші жаңа құжат 

әзірлеу және оны белгіленген тәртіппен келісу және бекіту жолымен жүзеге 

асырады. 

10.2 Осы Ереже алқалы органның хаттамасы шығарылған күннен бастап 

күшіне енеді. 

10.3 Ережені қайта қарау қажеттілігіне қарай, бірақ үш жылда бір реттен 

жүзеге асырылады. 



 

ҚР МСМ «Қазақ ұлттық хореография академиясы» ШЖҚ 

РМК магистранттары мен докторанттарының ғылыми 

тағылымдамасы туралы ереже  

Код: ПЛ-

10.16/19 

Басылым: 1 

10 бет 13 

беттен 

 

 1-қосымша  

 

Бас бухгалтерге 

                                                                                                                  Рұқсат етемін:  

  

 

________________________________________________________________________ 
(жауапты тұлғаның Т.А.Ә., лауазымы/ білім алушының Т.А.Ә.) 

 

ӨТІНІШ 

 

Тағылымдамаға бару үшін көрсетілген сома шегінде ақшалай аванс алуға және 

қаражаттарды жеке шотқа аударуға рұқсат беруіңізді сұраймын.   

______________________________________________________________________________  
(тағылымдамаға (практикға) баратын білім алушының Т.А.Ә.  

екі жаққа жол жүру құны ______________________________________теңге 

________ күн үшін тәуліктік шығындар________________________________теңге 

________ күн үшін тұру шығындары ______________________________теңге 

БАРЛЫҒЫ_________________________________________________________теңге 
(жалпы сомасы) 

Негіздеме:  «____»______________20____ж. № ___________бұйрық 

 

Көрсетілген соманы менің жеке карт-шотыма (жауапты тұлғаның Т.А.Ә.) / білім 

алушының карт-шоты (білім алушының Т.А.Ә.)  

_________________________________________ қолы____________ 

Есептеме тексерілді, барлығы беруге тиесілі_______________________________теңге 

«___» ______________ 20__жыл  

Қарыз (дар)______________________________ 

 

Бас бухгалтер / бас бухгалтердің орынбасары ________________ қолы 

 

Практикаға жіберу туралы бұйрықтың күші Академия Ректорымен немесе оның уәкілетті 

тұлғасымен күші жойылған жағдайда, соманы толық көлемде Академияның есеп шотына 

қайтаруға міндеттенемін.   

күні  

 «___» __________20___ж. Жауапты тұлғаның / білім алушының қолы ________ 

*Ескертпе: Бас бухгалтер болмаған жағдайда және мәселені тез арада қарау мақсатында 

Академия Ректоры немесе уәкілетті тұлға қол қоюы мүмкін.   

  



 

ҚР МСМ «Қазақ ұлттық хореография академиясы» ШЖҚ 

РМК магистранттары мен докторанттарының ғылыми 

тағылымдамасы туралы ереже  

Код: ПЛ-

10.16/19 

Басылым: 1 

11 бет 13 

беттен 

 

2-қосымша 

 

Білім алушыларды тағылымдамаға жіберу кезінде қаражат  

шығыстарының ішкі нормалары  

 

Білім алушыларды Қазақстан Республикасының шегінде тағылымдамаға  

жіберу  бойынша шығыстар: 

1) тәуліктік: 

 магистранттарға Қазақстан Республикасының Заңнамасымен белгіленген тиісті 

қаржылық жылға арналған 2 есе айлық есептік көрсеткіштің 40% мөлшерінде, ал 

докторанттарға Қазақстан Республикасының Заңнамасымен белгіленген тиісті қаржылық 

жылға арналған 2 есе айлық есептік көрсеткіштің 50% мөлшерінде;   

2) жол жүру шығыстары: 

 теміржолмен жүрген кезде купе вагонының, сондай-ақ жүйрік пойыздардың 

"Турист" сыныбындағы купе вагонының тарифі бойынша (төменгі жағында жұмсақ 

дивандары, жайластырып реттеу қондырғысы бар (жатын вагон) отыруға арналған жұмсақ 

креслолары бар екі орындық купелі вагондарды, сондай-ақ жүйрік пойыздардың «Бизнес» 

сыныбындағы вагондардың тарифі бойынша;  су жолдарымен, тас және топырақ жолдармен 
– сол жергiлiктi жерде қолданылып жүрген жол жүру құны бойынша.  

3) тұрғын үй-жайды жалдау шығыстары:   

-  Қазақстан Республикасының Заңнамасымен белгіленген тиісті қаржылық жылға 

арналған бес айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде, Нұр-Сұлтан, Алматы, Атырау, Ақтау 

қалалары;  

- Қазақстан Республикасының Заңнамасымен белгіленген тиісті қаржылық жылға 

арналған төрт айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде, – облыс және аудан орталықтары.  

 

Білім алушыларды Қазақстан Республикасынан тыс жерлерге тағылымдамаға  

жіберу  бойынша шығыстар: 

 

1) тәуліктік: 

 магистранттарға Қазақстан Республикасының Заңнамасымен белгіленген тиісті 

қаржылық жылға арналған 2 есе айлық есептік көрсеткіштің 40% мөлшерінде, ал 

докторанттарға Қазақстан Республикасының Заңнамасымен белгіленген тиісті қаржылық 

жылға арналған 2 есе айлық есептік көрсеткіштің 50% мөлшерінде;   

2) жол жүру шығыстары: 

 әуе көлігімен «Эконом» сыныбындағы тариф бойынша; теміржол, автокөлік немесе 

су жолдары - сол жергiлiктi жерде қолданылып жүрген жол жүру құны бойынша; 

3) тұрғын үй-жайды жалдау шығыстары:   

 - тағылымдамаға (практикаға) жіберілетін магистранттарға айына 500 АҚШ долларына 

тең айлық тұру құнынан аспайтын нақты шығыстар бойынша, докторанттарға айына 1500 

АҚШ долларына тең айлық тұру құнынан аспайтын нақты шығыстар бойынша төленеді.    

 

 

 

 

 

 

 

 


