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ҚАБЫЛДАУ ЕРЕЖЕСІ

         Мұқан Төлебаев атындағы музыка училищесі Техникалық және кәсіптік
білімнің кәсіптік оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына ҚР
үкіметінің  2012  жылғы  «19»  қаңтар  №130  қаулысымен  бекітілген  үлгілік
қағидаларына сүйене отырып талапкерлерді қабылдайды.   

1. Мұқан Төлебаев атындағы музыка училищесіне Қазақстан Республикасының
азаматтары, сондай-ақ Қазақстан Республикасында тұрақты тұрып жатқан, жалпы
орта  немесе  негізгі  орта  білімі  бар  шетел  мемлекетінің  азаматтары  және
азаматтығы  жоқ  тұлғалар  қабылданады.  Ауылдан  келіп  түсуші  жастарға
мемлекеттік тапсырмадан 30% мөлшерлемеде кепілдік орнатылады және Қазақстан
Республикасының азаматтығы жоқ, қазақ ұлтты тұлғаларға – 2%  мөлшерлемеде; І
және  ІІ  топтағы  мүгедектерге,  бала  кезінен  мүгедек  балаларға,  жетім-балаларға
және ата-анасының қамқорынсыз қалған балаларға  – 1%, Ұлы Отан соғысының
мүгедектері  мен  қатысушыларына  теңдестірілген  жеңілдік  пен  кепілдік
орнатылады - – 0,5%. 

2. Училищеге түсушілер қабылдау өтінішімен бірге білімі туралы құжатының
түпнұсқасын, №086-У түріндегі медициналық анықтама және 063 (егулер туралы)
құжат, флюорография  қорытындысын,  3х4  көлеміндегі  4  фотосуретін,  І  және  ІІ
топтағы  мүгедектер,  бала  кезінен  мүгедек  балалар  медициналық-әлеуметтік
сараптама қорытындысын тапсырады.  

БҰТ  сертификаты  және  ағымдағы  жылдың  Кешенді  тестілеу  сертификаты
түсушінің  қалауы бойынша ұсынылады.  Сертификаттар  ұсынған  азаматтар  түсу
эмтихандарынан босатылады (шығармашылық емтиханынан басқа). 

Еңбек  өтілі  бар  тұлғалар  нотариалды  түрде  расталған  еңбек  кітапшасының
көшірмесін ұсынады.



Нақты негізгі  ережелерге сәйкес  жеңілдік  алуға  құқығы бар тұлғалар растау
құжаттарын тапсырады.

Оқу орнына келген кезде түсушілер төлқұжатын, паспортын немесе туу туралы
куәлігін өзі не ата-анасы, немесе заңды өкілдері ұсынуы қажет.

3.  Қазақстан  Республикасының  азаматы  емес  тұлғалар,  Қазақстан
Республикасындағы  шетелдiктiң  қоныстауға  арналған  ықтиярхатын  немесе
оралман куәлiгiн, немесе азаматтығы жоқ тұлғалар, босқын куәлiгiн не тығылатын
жер iздеушi тұлғаның куәлiк қағазын ұсынады.  

4. Шетелдiк-талапкерлерге Қазақстан Республикасында бiлiм беретiн қызметке
рұқсат алу үшiн, алған бiлiмінің деңгейiне сәйкес, мойындау және нострификация
процедурасын өту қажет. Нострификация үшiн қажеттi құжаттар:
1) Бiлiмі туралы құжатының түпнұсқасы;
2) Бiлiмі туралы құжатына қосымша;
3) Бiлiмі туралы құжатының және қосымшасының мемлекеттiк тілге немесе 
орыс тiлiне нотариалды түрде куәландырылған аудармасы;
4) Бiлiмі туралы құжат берген оқу орынның тiркеу туралы лицензия немесе 
куәлiгінің көшiрмесi;
5) Мемлекеттiк немесе орыс тiлінде аудармасы бар құжат иесiнiң жеке 
куәлiгінің нотариалды түрде куәландырылған көшiрмесi.

5. 2017-2018 оқу жылына оқушыларды қабылдау бюджеттiк және ақылы негiзде
жүргізіледі. 9 сынып базасы бойынша - ән салу (академиялық ән, дәстүрлі ән 
домбыра), фортепиано, ішекті, үрлемелі және ұрмалы,  халық аспаптары (қазақ 
және орыс), хорда дирижерлiк ету, музыка теориясы, хореография; 11 сынып 
базасы бойынша - режиссура, 9 және 11 сынып базасы бойынша - актер өнері.

6. Училищеге түсушілер кіріспе емтихандарды қазақ немесе орыс тiлдерiнде 
тапсырады.

7.  Өтiнiштердi қабылдау 20-шы маусымнан 20-шiлдеге дейiн, кiрiспе 
емтихандар – 21-ші шiлдеден 28-ші шiлдеге дейiн, оқушылар құрамына қабылдау - 
31 шiлдеде, ақылы негізде оқушылар құрамына қабылдау 25 тамызда жүргізіледі.

8.  Арнайы және шығармашылық кiрiспе емтихандарды тапсыру, училище 
бекiткен бағдарламалар бойынша жүргiзiледi. Түсушілер төмендегі мамандықтар 
бойынша арнайы және шығармашылық емтихандарды тапсырады:

0404000 – Аспапта орындаушылық және музыкалық эстрадалық өнер (түрлер
бойынша)

Мамандану 0404013 – Фортепиано
1) Жеке бағдарламаны орындау
2) Сольфеджио, музыкалық сауаттылық

Мамандану 0404023 – Ішекті аспаптар (скрипка, альт, виолончель, контрабас)
1) Жеке бағдарламаны орындау



2) Сольфеджио, музыкалық сауаттылық

Мамандану 0404023 – Үрлемелі және соқпалы аспаптар (флейта, кларнет, фагот,
валторна, труба, саксофон, туба, тромбон, ұрмалы аспаптар)

1) Жеке бағдарламаны орындау
2) Сольфеджио, музыкалық сауаттылық

Мамандану 0404033 – Қазақ халық аспаптары (домбыра, домбыра-прима, қобыз-
прима, қылқобыз, бас қобыз, шертер)

1) Жеке бағдарламаны орындау
2) Сольфеджио, музыкалық сауаттылық

Мамандану 0404033 – Орыс халық аспаптары (баян, аккордеон, кіші домра)
1) Жеке бағдарламаны орындау
2) Сольфеджио, музыкалық сауаттылық

0405000 – Хорда дирижерлік ету
1) Жеке бағдарламаны орындау
2) Сольфеджио, музыкалық сауаттылық

0406000 – Музыка теориясы
1) Теориялық сұрақтар (билет бойынша)
2) Диктант бір дауысты

0407000 – Ән салу (академиялық ән, дәстүрлі ән домбыра)
1) Жеке бағдарламаны орындау
2) Сольфеджио, музыкалық сауаттылық

0403000  –  Әлеуметтік-мәдени  қызмет  және  халықтық-көркем
шығармашылық (профиль бойынша)

0403013-1 - Хореография мамандығы
1) Хореографиялық мәлiметтер. Би (тәжірибе көрсету).
2) Бидің композициясы (теория).

0403013-5 - Режиссура мамандығы
1) Актерлық шеберлігі (мысал, өлең, қарасөздiң бөлiгi)
2) Режиссура (режиссерлік этюдтің қойылуы).

0409000 -  Актер өнері (драма театр әртісі)
1) Актерлық шеберлігі (этюд, сахна шайқасының негіздері, би, вокал)
2) Сахна тілі (қара сөз, мысал, поэзия).



9.  Орта  бiлiм беру пәндері  бойынша емтихандар орта  бiлiм беру мектебiнiң
емтихан билеттерi бойынша жүргiзiледi.
9 сынып базасында:
1) Қазақ немесе орыс тілі (диктант).

11 сынып базасында (ағымдағы жылдың бітірушілерінен басқа):
1) Қазақ немесе орыс тілінен және Қазақстан тарихынан кешенді тест.

10. Училище бiтiрушiлерi келтiрiлген мамандықтар бойынша бiлiктiлiк алады:

0404000 –  Аспапта орындаушылық және музыкалық эстрадалық өнер (түрлер
бойынша)

«Аспапта  орындаушылық  және  музыкалық  өнер»  (түрлер  бойынша)
мамандығы  бойынша  оқу  мерзімі  негізгі  орта  білім  және  жалпы  орта  білімі
негізінде 3 жыл 10 ай. Аталған мамандық бойынша училищені бітірген түлектер
білімдерін  өнер  және  мәдениет  жоғары  оқу  орындарында,  музыкалық-
педагогикалық  профильдегі  жоғары  оқу  орындарында,  гуманитарлық  бағыттағы
кәсіптік жоғары оқу орындарында жалғастыра алады.

Мамандану 0404013 – Фортепиано
«Балалар музыка мектебінің оқытушысы, концертмейстер» біліктілігімен орта

кәсіби білімді мамандар даярлайды.

Мамандану 0404023 – Ішекті аспаптар  (скрипка, альт, виолончель, контрабас)
«Балалар музыка мектебінің оқытушысы, оркестр, ансамбль артисі (жетекші)»

біліктілігімен орта кәсіби білімді мамандар даярлайды.

Мамандану 0404023 – Үрлемелі және соқпалы аспаптар (флейта, кларнет, фагот,
валторна, труба, саксофон, туба, тромбон, соқпалы аспаптар)

«Балалар музыка мектебінің оқытушысы, оркестр, ансамбль артисі (жетекші)»
біліктілігімен орта кәсіби білімді мамандар даярлайды.

Мамандану 0404033 – Қазақ халық аспаптары (домбыра, домбыра-прима, қобыз-
прима, бас-қобыз, қылқобыз, шертер)

«Балалар музыка мектебінің оқытушысы, халық аспаптары оркестрінің артисі
(жетекші)» біліктілігімен орта кәсіби білімді мамандар даярлайды.

Мамандану 0404033 – Орыс халық аспаптары (баян, аккордеон, кіші домра)



«Балалар музыка мектебінің оқытушысы, халық аспаптары оркестрінің артисі
(жетекші)» біліктілігімен орта кәсіби білімді мамандар даярлайды.

0405000 – Хорда дирижерлік ету
Оқу  мерзімі  негізгі  орта  білім,  жалпы  орта  білім  негізінде  3 жыл  10  ай.

Аталған мамандық бойынша училищені бітірушілер білімдерін өнер және мәдениет
жоғары орындарында гуманитарлық бағыттағы жоғары кәсіптік оқу орындарында
жалғастыра алады.

«Оқытушы,  хормейстер»  біліктілігімен  орта  кәсіби  білімді  мамандар
даярлайды.

0406000 – Музыка теориясы
Оқу мерзімі негізгі орта білім және балалар музыка мектебі негізінде 3 жыл 10

ай.  Аталған  мамандықты  бітірген  түлектер  оқуларын  өнер  жоғары  оқу
орындарында,  музыкалық-педагогикалық профильдегі  жоғары оқу  орындарында,
гуманитарлық бағыттағы жоғары кәсіптік оқу орындарында жалғастыра алады.

«Балалар музыка мектебінің  оқытушысы» біліктілігімен орта  кәсіби  білімді
мамандар даярлайды.

0407000 – Ән салу (академиялық ән, дәстүрлі ән домбыра)
Оқу  мерзімі  негізгі  орта  білім,  жалпы  орта  білім  негізінде  3 жыл  10  ай.

Аталған мамандық бойынша училищені бітірушілер білімдерін өнер және мәдениет
жоғары орындарында гуманитарлық бағыттағы жоғары кәсіптік оқу орындарында
жалғастыра алады.

«Балалар  музыка  мектебінің  оқытушысы,  академиялық  ән  артисі,  ансамбль
солисі»,  «Балалар  музыка мектебінің  оқытушысы,  халық  әнін  домбырамен айту
артисі» біліктілігімен орта кәсіби білімді мамандар даярлайды. 

0403000  –  Әлеуметтік-мәдени  қызмет  және  халықтық-көркем
шығармашылық (профиль бойынша)

Оқу  мерзімі  жалпы  орта  білім  негізінде  2  жыл  10  ай,  негізгі  орта  білім
негізінде 3 жыл 10 ай. Училищені аталған мамандықтар бойынша бітірген түлектер
білімдерін  жоғары оқу орындарында «Мәдени қызмет» мамандықтары бойынша
қысқартылған  оқу  мерзімімен,  кәсіби  кадрларды  дамыту  институттарында
жалғастыра алады.

Орта кәсіби білімді мамандар даярлайды, маманданулар бойынша:
Педагог-ұйымдастырушы, хореография ұжымының жетекшісі;
Педагог-ұйымдастырушы,  бұқаралық  театрландырылған  қойылымдардың
режиссері, біліктілігі беріледі.
0409000 – Актер өнері.



Оқу мерзімі негізгі орта білім негізінде  3 жыл 10 ай және жалпы орта білім
негізінде  2  жыл  10  ай.  Аталған  мамандық  бойынша  училищені  бітірушілер
білімдерін  өнер  және  мәдениет  жоғары  орындарында  гуманитарлық  бағыттағы
жоғары кәсіптік оқу орындарында жалғастыра алады.

«Драма  театрының  артисі»  біліктілігімен  орта  кәсіби  білімді  мамандар
даярлайды.

11. Арнайы және шығармашылық емтихандар бойынша «2» баға алған немесе
орынды  себепсіз  келмей  қалған  тұлғалар,  басқа  емтихандарға  кірмейді.  Кiрiспе
емтихандарды қайта тапсыруға рұқсат етiлмейдi.

12. Пәндер бойынша кiрiспе емтиханның нәтижелерiмен келiспейтiн талапкер
апелляцияға беруге құқығы бар. Апелляциялық комиссия құрамына төраға, хатшы
және  апеляция  комиссиясының  мүшелері  кіреді.  Апелляцияға  қабылдау
комиссиясына келесi күні нәтижелердi тануынан кейiн сағат 13.00 дейiн апарылуы
қажет және тәулік iшiнде мәлiмдеушiнiң қатысуымен апелляциялық комиссиямен
қаралады.

13. Бiрдей көрсеткiш болған жағдайда қабылдауға басым құқығын алушылар
(растайтын құжаттар болған жағдайда):

-  ата-аналарының  қамқорынсыз  қалған,  жетiм  балалар  және  балалар,
медициналық-санитарлық  сарапшы  комиссиясының  шешiмі  бойынша
колледждерге және училищелерге оқуға түсуге қарсылық көрсетілмеген болса, I, II,
III  топтың  мүгедектері,  бала  жасынан  мүгедектер,  сонымен  бiрге  бекітілген
квотасы болған жағдайда ауыл тұрғындары; 

- «Алтын белгі» белгісімен марапатталған тұлғалар; 
-  соңғы  үш  жылдағы  облыстық,  республикалық  және  халықаралық

орындаушылар  байқауларының  жеңімпаздары  (І,  ІІ,  ІІІ  дәрежелі  дипломдармен
марапатталғандар);

Үздік білімі туралы құжаты бар тұлғалар (куәлік, дипломдар, аттестаттар);
Ортақ  негiздердегі  байқаулар бойынша,  жинаған  балдарына сәйкес  кiрiспе

емтихандарын  ойдағыдай  тапсырған  барлық  басқа  дәрежедегі  талапкерлер
қабылданады.

Квота бойынша бөлінген орындарға, Қазақстан Республикасының Үкіметімен
бекітілген жеке санатты азаматтарға арналған жеңiлдiкке,  сонымен бiрге шетел 
қазақ диаспорасына сәйкес, байқау жеке өткізіледі. 

Кiрiспе емтихан баллдарының тең түсуі барысында төмендегі тұлғаларға 
басымдық берiледi: 

- ең алдымен, жалпы орта бiлiм беру мектебiнiң үздік аттестаты бар немесе 
жалпы орта білім беру мектебінің орташа сатылы базасындағы кәсіби мектептің 
(лицейдің) үздік дипломы бар тұлғалар. 



Байқау бойынша өтпей қалған талапкерлерге, басқа колледждердің және 
училищелердің байқауына қатысу үшін, бекітілген үлгідегі емтихан нәтижесі 
туралы анықтама беріледі.   

14.Училищенің қабылдау комиссиясымен мәлiметтер негiзiнде қойылған 
үлгiнiң басқа колледждер және училищелер, ЖООда байқау бойынша өтпеген 
тұлғалардың оқу орыны мәлiметтегi кiрiспе емтихан алудан кейiн барлық қалған 
орындарына талапкерлердi қабылдауына құқық берiледi. 

Комиссия мүшелері:

Директордың оқу-ісі жөніндегі
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пәндік-циклдық комиссиясының
төрайымы                                                                                                    Ж.М.Оспанова

«Музыка теориясы» пәндік-циклдық 
комиссиясының төрайымы                                                                        Л.А.Жуманова
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