
Қабылдау комиссиясына:  

1. Өтініш.   
2. 9-11 класс аяқтағаны туралы мемлекеттік 

үлгідегі құжат (түп нұсқасы). 
3. ҰБТ сертификаты (11 класс).  
4. Балалар музыка мектебін аяқтағаны 

туралы куәлік  (түп нұсқасы).  
5. Төл құжат немесе туу туралы куәлік 

(көшірмесі), ИИН.  
6. Фотосурет 3*4 (6 дана).  
7. №086 түріндегі медициналық анықтама  

(флюорография).  
8. №063 түріндегі екпе картасы.  
9. Әскери тіркеу куәлігі (ер балалар).  

Оқу мерзімі: 2 жыл 10 ай ,  
3 жыл 10 ай   

Оқу тілі: қазақ, орыс.  
Оқу түрі: күндізгі  
Құжаттарды қабылдау: 20 маусымнан   
20 шілде аралығында.  
Қабылдау емтихандары:  21 по 28 шілде 
аралығында.  

 
Қабылдау емтихандары:  

 Мамандық бойынша шығармашылық 
емтихан, теориялық пәндер бойынша 
емтихан, жалпы білім беру пәндері 
бойынша емтихан:  
 - 9 класс негізінде:  
1) қазақ немесе орыс тілі  (диктант)  

- 11 класс негізінде (биылғы 
түлектерден басқа):  
1) Қазақ немес орыс тілі және Қазақстан 
тарихы пәндері бойынша кешенді тестілеу.  

  
  

 

 

 

Мекен-жайымыз:  

Семей қ-сы, Жамақаев көшесі, 35 

Байланыс телефондарымыз:  

Тел/факс: 87222523652 

E-mailmuzkoltulebaeva@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

ШҚО білім басқармасы  
КМҚК «Мұқан Төлебаев атындағы 

музыка училищесі»  
 

 

Құрметті талапкерлер!  

Егер сіздер әр түрлі музыкалық 
аспаптарды  меңгергіңіз келсе, музыка-

теориялық және арнайы  пәндерден 
бастапқы білім алғыңыз келсе, 

педагогикалық шеберлік негіздерін 
үйренгіңіз  және де өздеріңіздің 

шығармашылық мүмкіншіліктеріңізді іске 
асыруыңызды қаласаңыз,  Мұқан Төлебаев 

атындағы музыка училищесі сіздерді өз 
студенттерінің қатарын толықтыруға  

шақырады!   

 

Семей қаласы, 2018ж. 

 
 
 

mailto:muzkoltulebaeva@mail.ru


МҰҚАН ТӨЛЕБАЕВ АТЫНДАҒЫ МУЗЫКА 
УЧИЛИЩЕСІ  

 
Мемлекеттік лицензия  

№ 18-52-1917-27-ГП  28.05.2012ж.  
 

Бюджеттік және ақылы негіздерде келесі 
мамандықтар бойынша студенттерді қабылдау, 

ауыстыру, қайта қабылдау қызметтерін көрсетеді:  
 

0403000 – «Әлеуметтік мәдени қызмет және 
халықтық көркем шығармашылық» (профиль бойынша: 

- Хореография (оқу мерзімі 3 жыл 10 ай). 
- Режиссура (оқу мерзімі 2 жыл 10 ай).  

0404000 «Аспапта орындаушылық және музыкалық 
эстрада өнері (түрлер бойынша) (оқу мерзімі 3 жыл 10 
ай) :  

- Фортепиано; 
- Ішекті аспаптар (скрипка, альт, виолончель, 

контрабас); 
- Үрлемелі және соқпалы аспаптар (флейта, 

кларнет, саксофон, фагот, валторна, труба, 
тромбон, туба, соқпалы аспаптар ); 

- Қазақ халық аспаптары (домбыра, домбыра-
прима, қыл-қобыз, прима-қобыз, бас-қобыз, 
шертер), орыс халық аспаптары (баян, 
аккордеон, кіші  домра). 

0405000 – «Хорда дирижерлік ету» (оқу мерзімі             
3 жыл 10 ай). 
0407000 – «Ән салу» (академиялық, дәстүрлі) (оқу 
мерзімі 3 жыл 10 ай). 
0409000 – Актер өнері (оқу мерзімі 3 жыл 10 ай) 
0406000 – Музыка теориясы (оқу мерзімі 3 жыл 10 ай) 

Училищеде төмендегідей  
шығармашылық ұжымдар жұмыс жасайды: 

− Аралас хор; 
− Үрлемелі  аспаптар, камералық және 

симфониялық оркестрлер;  
− Вокалдық және аспаптық ансамбльде;   
− Қазақ халық аспаптар оркестрі және 

фольклорлық ансамблі. 
− «Кербез» би ансамблі 

− «Дәуір»и студенттер театры» 
Әуез ордасы 

1955 жылы 17 тамызда Семей облыстық депутаттар 
кеңесінің атқару комитетінің шешімімен музыка училищесі 
ашылды. 2015 жылы осы  білім ордасына 60 жыл толды. 1960 
жылы Қазақстан компартиясының Орталық комитетінің 
қаулысымен СССР Халық артисі, СССР мемлекеттік 
сыйлығының лауреаты, қазақ кәсіби музыкасының негізін 
қалаушыларының бірі, композитор Мұқан Төлебаевтың есімі 
берілді.  
1956 жылы музыка училищесінің бірінші директоры қызметіне 
Пернебек Момынұлы Момынов тағайындалады. Училищеде 
қобыз-прима класының негізін салған да П.М.Момынов еді.  
Училищенің ашылған күнінен бастап үрлемелі және соқпалы 
аспаптар бөлімі, арнайы фортепиано, баян класы, домбыра 
бөлімі, вокал хор бөлімі, ішекті аспаптар бөлімі жұмыс 
істеді. 1994 жылы Абай атындағы мәдениет училищесінің 
«Әлеуметтік мәдени қызмет және халық көркем 
шығармашылығы» бөлімі Мұқан Төлебаев атындағы музыка 
училищесіне қосылды. Музыка училищесі негізінде 1979 
жылдың 11 мамырында Қазақстан композиторлар Одағының  
Ертіс бөлімшесі ашылды.  
Бұл бөлімшеге Павлодар, Семей, Шығыс Қазақстан 
композиторлары мүше болып кірді. Бұл Одақтың алғашқы 
төрағасы болып музыка теориясы бөлімінің ұстазы Қазақ 
ССР-нің Еңбек сіңірген өнер қайраткері Теміржан Базарбаев 
сайланды. Келесі төраға Т.Базарбаевтың шәкірті, ұстаз 
талантты композитор Жолдыбай Дастенов, ал 1989 жылдан 
2012 жылға дейін ұлағатты ұстаз, СССР және Қазақстан 
композиторлар Одағы басқармасының мүшесі, ҚР мәдениет 
қайраткері, Татарстан Республикасының еңбек сіңірген 
мәдениет қайраткері Олег Джанияров басқарды. 1975 
жылдан, отыздан астам түлек дайындаған, Республикалық 
«Жігер» фестивалінің 3 мәрте лауреаты, Бүкілодақтық саяси 
әндер фестивалінің лауреаты, «ҚР-ның еңбек сіңірген артисі, 
ұстаз Жайлаухан Қайроллин училищенің хор және жеке ән 
салу бөлімінде қызмет атқарды. Бүгінгі таңда Мұқан Төлебаев 
атындағы музыкалық училищесінде бірнеше шағырмашылық 
ұжым жұмыс істейді. Олар: үрлемелі және соқпалы аспаптар 
оркестрі (жетекшісі Бауржан Каиржанов); симфониялық 
оркестр (жетекшісі ҚР-ның «Мәдениет саласының үздігі» 
Распеков Болат); қазақ ұлт аспаптар оркестрі(жетекшісі 
Сатпаев Медет); аралас хор(жетекшісі Тезекбаев Олжас); 
камералық ансамбль (жетекшісі Данилова Марина), «Кербез» 

би ансамблі(жетекшісі 
Бекметьева Гаухария). 
Училище түлектері 
Республикамыздың және 
жақын шетелдердің түкпір-
түкпірінде мәдениет және 

өнер ошақтарында қызмет атқаруда. Ауыз толтырып атап 
айтатын болсақ: композитор, ҚР еңбек сіңірген қайраткері, 
Қазақстан жастар 
сыйлығынаң лауреаты, 
құрмет орденінің және 
Алихан Бөкейханұлы 
атындағы Алаш орденінің 
иегері, «Ақ жауын» 
мемлекеттік камералық 
оркестрінің көркемдік 
жетекшісі және бас 
дирижерлық қызметін 
Секен Тұрысбеков атқарса, 
Құрманғазы атындағы Қазақтың мемлекеттік академиялық 
халық аспаптар оркестрінің дирижері болып құрметті 
профессор, ҚР еңбек сіңірген қайраткері Жанас Бекентуров 
қызмет атқарады; Абай атындағы мемлекеттік опера және 
балет театрының солисі, Құрманғазы атындағы ұлттық 
консерваторияның ұстазы Жұпар Габдуллина; Халықаралық 
«Искусство ХХІ века» конкурсының бас жүлдегері,Астана-
Опера мемлекеттік опера және балет театрының солисі, 
Халықаралық М.Глинка атындағы вокалистер байқауының бас 
жүлдегері, «Шабыт» шығармашылық Халықаралық 
фестивалінің «Жеке ән салу» номинациясының бас 
жүлдегеріЧотабаев Медет.Училище студенттері жыл сайын 
Республикалық және Халықаралық байқауларда жүлделі 
орындарға ие болып, училище қоржынына лауреаттар санын 
көбейтуде.  

 

 


