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2020-2021 оқу жылына арналған 
 

                                   ҚАБЫЛДАУ ЕРЕЖЕСІ   

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы «18» 
қазандағы №578 бұйрығымен бекітілген техникалық және кәсіптік білімнің 
білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына 
талапкерлерді  оқуға қабылдаудың үлгі қағидалары негізінде қабылдайды.ҚР 
Әділет министрлігінде 2018 жылғы 7 қарашада № 17705 болып тіркелінген. 

1. Музыкалық училищеге Қазақстан Республикасының азаматтары, 
сондай-ақ Қазақстан Республикасында тұрақты тұратын шетел 
мемлекеттерінің азаматтары және жалпы орта немесе негізгі орта 
білімі бар азаматтығы жоқ шетел адамдары қабылдана алады. 

2. Ауыл жастары қатарындағы азаматтар үшін мемлекеттік 
тапсырыстың 30% мөлшерінде және Қазақстан Республикасының 
азаматтары болып табылмайтын ұлты қазақ адамдар үшін -2%,          
Ι және ΙΙ топтағы мүгедектер, бала кезінен мүгедек жандар, мүгедек 
балалар, жетім балалар және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған 
балалар үшін-1%, жеңілдіктер мен кепілдіктер бойынша Ұлы Отан 
соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне теңестірілген адамдар 
үшін – 0,5%  мөлшерінде квота белгіленеді. 

3. Қабылдау емтихандарын тапсыру нысанасын  білім беру ұйымы 
белгілейді. 

4. Оқуға түсушілер училищеге қабылдау туралы өтінішке білімі 
туралы құжаттың түпнұсқасын, № 086 – медициналық анықтаманы, 
№063 нысанындағы медициналық анықтаманы(егілу  туралы), 
флюрография , 3×4 көлеміндегі 4 фотосуретті, Ι және ΙΙ-топтағы 



мүгедектер, бала жасынан мүгедектер, мүгедек балалар үшін 088 – у 
нысанындағы медициналық-әлеуметтік сараптаманың 
қорытындысын қоса береді. 

5. Оқуға түсу үшін құжаттар оқуға түсушінің жеке өзіне ұсынылады. 
6. ҰБТ және ағымдағы жылғы Кешенді тестілеу сертификаттары 

талапкерлердің қалауы бойынша беріледі. Сертификат берген 
азаматтар түсу емтихандарынан (шығармашылық емтихандардан 
басқа) босатылады. 

7. Жұмыс өтілі бар тұлғалар еңбек кітапшасының нотариалды 
куәландырылған көшірмесін ұсынады. 

8. Осы негізгі ережелерге сәйкес жеңілдікті есепке алу құқығын 
пайдаланатын адамдар растайтын құжаттарды ұсынады. 

9. Оқу орнына келгеннен кейін оқуға түсушілер жеке куәлігін, 
төлқұжатын немесе туу туралы куәлігін жеке өзі немесе ата-аналары 
немесе заңды өкілдері арқылы көрсетеді. 

10. Қазақстан Республикасының азаматтары болып табылмайтын 
адамдар шетелдіктің Қазақстан Республикасында тұруға 
ықтиярхатын не оралман куәлігін не азаматтығы жоқ адамның 
куәлігін, босқын куәлігін немесе пана іздеген адамның куәлігін 
ұсынады. 

11. Шетел –талапкерлері  Қазақстан Республикасында білім беру 
қызметіне қол жеткізу үшін алған білім деңгейі мен дайындық 
бейініне сәйкес тану және нострификациялау рәсімінен өтулері  
қажет. 

12. Нострификациялау үшін қажетті құжаттар: 
1) Білім туралы құжаттың түпнұсқасы; 
2) Білім туралы құжатқа қосымша; 
3) Нотариалды куәландырылған білім туралы құжаттың аудармасы 

және оған қосымшаның мемлекеттік немесе орыс тіліндегі; 
4) Білім туралы құжатты берген оқу орнын аккредиттеу туралы 

лицензияның немесе куәліктің көшірмесі 
5) Мемлекеттік немесе орыс тіліндегі аудармасы бар құжат иесінің 

жеке басын куәландыратын құжаттың нотариалды 
куәландырылған көшірмесі. 

13. 2020-2021 оқу жылына талапкерлерді 9 сынып негізінде қабылдау 
бюджеттік және ақылы негізде жүргізіледі: ән айту (академиялық ән 
айту, домбырамен халықтық ән айту), фортепиано, ішекті, үрмелі 
және соқпалы, халық аспаптары (қазақ және орыс),хор дирижерлау, 
музыка теориясы,  хореография; 11 сынып базасында-режиссура. 



14. Училищеге түсушілер түсу емтихандарын қазақ немесе орыс 
тілдерінде тапсырады. 

15. Құжаттарды  қабылдау 20 маусымнан 20 шілдеге дейін, қосымша 
сабақтар мен және қабылдау емтихандары – 21 шілдеден 28 шілдеге 
дейін,  оқитындар қатарына қабылдау – 25 тамызға дейін жүзеге 
асырылады. 

16. Арнайы және шығармашылық қабылдау емтихандары училище 
бекіткен бағдарламалар бойынша өткізіледі. Оқуға түсушілер 
мамандықтар бойынша арнайы және шығармашылық емтихандарды 
тапсырады: 

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

0403013-1 Мамандығы  Хореография. 

1)хореографиялық деректері. Би (практикалық көрсету), би композициясы 
(теория) 

2)Сольфеджио, музыкалық грамота 

0403013-5 Мамандығы Режиссура. 

1)актерлік шеберлік (әңгіме, өлең, прозаның фрагменті), режиссура 
(режиссерлік этюд қойылымы) 

2)Сольфеджио, музыкалық грамота 

0404000 – Аспаптық орындаушылық және музыкалық өнер 
эстрадасы (түрлері бойынша) 

 Мамандығы 0404013-Фортепиано 
 1) жеке бағдарламаны орындау 
 2) Сольфеджио, музыкалық грамота. 
 
 Мамандығы 0404023-Ішекті аспаптар (скрипка, альт, виолончель,   
контрабас) 
1) жеке бағдарламаны орындау 
 2) Сольфеджио, музыкалық грамота. 
 
Мамандығы 0404023 – Үрмелі және соқпалы аспаптар (флейта, кларнет, 
фагот, валторна, труба, саксофон, туба, тромбон, соқпалы аспаптар) 
1) жеке бағдарламаны орындау 
 2) Сольфеджио, музыкалық грамота. 
 



Мамандығы 0404033 – Қазақ халық аспаптары (домбыра, прима-
домбыра,қобыз-прима, бас қобыз,қылқобыз, шертер) 
1) жеке бағдарламаны орындау 
2) Сольфеджио, музыкалық грамота 
 
Мамандығы 0404033 – Орыс халық аспаптары (баян, аккордеон, домра-
прима, классикалық гитара) 
1) жеке бағдарламаны орындау 
2) Сольфеджио, музыкалық грамота 
 
Мамандығы0405000-Хор дирижерлау 
1) жеке бағдарламаны орындау 
2) Сольфеджио, музыкалық грамота 
 
Мамандығы0407000-Ән салу (Академиялық ән айту, домбырамен халықтық 
ән айту) 
1) жеке бағдарламаны орындау 
2) Сольфеджио, музыкалық грамота 
 
17.Жалпы білім беретін пәндер бойынша емтихандар жалпы білім беретін 
мектептің емтихан билеттері бойынша өткізіледі. 
9 сынып негізінде: 

1) қазақ тілі  немесе орыс тілі (диктант). 
11 сынып базасында (ағымдағы жылғы бітірушілерден басқа) 

1) қазақ тілі  немесе орыс тілі, Қазақстан тарихы пәндері бойынша 
кешенді тестілеу. 

Училищенің түлектері берілген мамандықтар бойынша  төмендегідей 
біліктілік алады: 
 
0403000 – Әлеуметтік-мәдени қызмет және халықтық көркем 
шығармашылық (салалар бойынша) 
Оқу мерзімі 2 жыл 10 ай жалпы орта білім базасында, 3 жыл 10 ай негізгі 
орта білім базасында. Училищені бітіргеннен кейін осы мамандықтарды 
алған түлектер жоғары оқу орнында «мәдени-бос уақыт ұйымдастырушы» 
мамандығы бойынша қысқартылған оқу мерзімімен, кадрларды кәсіби 
дамыту институттарында білімін жалғастыруға құқылы. 
Біліктілік бере отырып, орта кәсіптік білімі бар  мынандай мамандарды 
дайындайды:  
Педагог-ұйымдастырушы,би ұжымның жетекшісі; 
Педагог-ұйымдастырушы, көпшілік театрландырылған қойылымдардың 
режиссері. 
 
0404000 – Аспаптық орындаушылық және музыкалық өнер эстрадасы 
(түрлері бойынша) 



«Аспаптық орындаушылық және музыкалық өнер» мамандығы бойынша оқу 
мерзімі 3 жыл 10 ай негізгі орта білім базасында. Осы мамандық бойынша 
музыкалық училищені бітірген түлектер өнер және мәдениет жоғары оқу 
орындарында, музыкалық-педагогикалық бейіндегі жоғары оқу 
орындарында, гуманитарлық бағыттағы мамандықтар бойынша кәсіптік 
жоғары оқу орындарында білім алуды жалғастыруға құқылы. 
 
Мамандығы 0404013-Фортепиано 
«Балалар музыка мектебінің оқытушысы, концертмейстер»  біліктілігі 
берілген орта кәсіптік білімі бар мамандарды дайындайды. 
 
Мамандығы 0404023-Ішекті аспаптар (скрипка, альт, виолончель, 
контрабас) 
«Балалар музыка мектебінің оқытушысы, оркестр, ансамбль әртісі 
(жетекшісі)»  біліктілігі берілген орта кәсіптік білімі бар мамандарды 
дайындайды. 
 
Мамандығы 0404023 – Үрмелі және соқпалы аспаптар (флейта, кларнет, 
фагот, валторна, труба, саксофон, туба, тромбон, соқпалы аспаптар). 
 
«Балалар музыка мектебінің оқытушысы, оркестр, ансамбль әртісі 
(жетекшісі)» біліктілігі берілген кәсіби білімі бар мамандарды дайындайды. 
 
Мамандығы 0404033 – Қазақ халық аспаптары (домбыра,прима-
домбыра,қобыз-прима, бас қобыз,қылқобыз, шертер) 
«Балалар музыка мектебінің оқытушысы, халық аспаптар оркестрінің әртісі 
(жетекшісі)»  біліктілігі берілген орта кәсіптік білімі бар мамандарды 
дайындайды. 
 
Мамандығы 0404033 – Орыс халық аспаптары (баян, аккордеон, домра-
прима, классикалық гитара) 
«Балалар музыка мектебінің оқытушысы, халық аспаптар оркестрінің әртісі 
(жетекшісі)»  біліктілігі берілген орта кәсіптік білімі бар мамандарды 
дайындайды. 
 
Мамандығы0405000-Хор дирижерлау 
Оқу мерзімі 3 жыл 10 ай негізгі орта білім базасында. Музыкалық училищені 
бітірген және осы мамандықты алған түлектер өнер және мәдениет жоғары 
оқу орындарында, гуманитарлық бағыттағы жоғары кәсіптік оқу 
орындарында білім алуды жалғастыруға құқылы. 
«Оқытушы, хормейстер»  біліктілігі берілген орта кәсіптік білімі бар 
мамандарды дайындайды. 
 
0407000-Ән салу(академиялық ән айту, домбырамен халықтық ән айту) 



Оқу мерзімі 3 жыл 10 ай негізгі орта білім базасында. Музыкалық училищені 
бітірген және осы мамандықты алған түлектер өнер және мәдениет жоғары 
оқу орындарында, гуманитарлық бағыттағы мамандықтар бойынша жоғары 
кәсіптік оқу орындарында білім алуды жалғастыруға құқылы. 
«Балалар музыка мектебінің оқытушысы, академиялық ән айту әртісі, 
ансамбль солисі»; «Балалар музыка мектебінің оқытушысы, домбырамен 
халық ән айту әртісі»  біліктілігі берілген орта кәсіптік білімі бар 
мамандарды дайындайды. 
 
19. Арнайы және шығармашылық емтихандар бойынша «2» бағасын алған 
немесе дәлелсіз себептермен келмеген адамдар қалған емтихандарға 
жіберілмейді. Қабылдау емтихандарын қайта тапсыруға рұқсат етілмейді. 
 
20. Пәндер бойынша түсу емтиханының нәтижелерімен келіспеген талапкер 
апелляцияға беруге құқылы. Апелляциялық комиссияның құрамына төраға, 
хатшы, апелляциялық комиссияның мүшелері кіреді. Апелляция нәтижелері 
қабылдау комиссиясына хабарланғаннан кейін келесі күні сағат 13.00-ге 
дейін беріледі және өтініш берушінің қатысуымен бір тәулік ішінде 
апелляциялық комиссия қарайды. 
 
21. Көрсеткіштер бірдей болған жағдайда есепке алуға басым құқығы 
(растайтын құжаттар болған жағдайда) бар: 
-жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар, I, II,III 
топтағы мүгедектер,медициналық-санитарлық сараптау комиссиясының 
қорытындысы бойынша колледждерде оқуға болмайтын бала кезінен 
мүгедектер, сондай-ақ белгіленген квота болған жағдайда ауыл тұрғындары; 
-«Алтын белгі» белгісімен марапатталған адамдар»; 
- соңғы үш жылдағы облыстық, республикалық және халықаралық 
орындаушылар конкурстарының жеңімпаздары (I,II,III дәрежелі 
дипломдармен марапатталған) ; 
- үздік білімі туралы құжаттары (куәліктері, дипломдары, аттестаттары) бар 
тұлғалар. 
Конкурс бойынша жалпы негізде жинаған балдарға сәйкес түсу 
емтихандарын табысты тапсырған талапкерлердің барлық басқа санаттары 
қабылданады. 
Квота бойынша бөлінген орындарға азаматтардың жекелеген санаттары, 
сондай-ақ шетелдік қазақ диаспорасы үшін Қазақстан Республикасының 
Үкіметі белгілеген жеңілдіктерге сәйкес конкурс жеке өткізіледі. 
Түсу емтихандарының ұпайлары тең болған жағдайда артықшылық беріледі: 
- бірінші кезекте жалпы білім беретін мектептің үздік аттестаты немесе 
жалпы білім беретін орта мектептің негізгі сатысының негізінде кәсіптік 
мектептің (лицейдің) үздік дипломы бар тұлғаларға. 
Конкурстан өтпеген талапкерлерге училище басқа колледждер мен 
училищелерде конкурсқа қатысу үшін емтихандардың нәтижелері туралы 
белгіленген үлгідегі анықтама береді. 



22. Училищеге қабылдау мамандықтары, оқыту тілдері бойынша қабылдау 
комиссиясының ашық отырысында жүргізіледі. 
23. Училищенің қабылдау комиссиясы оқуға қабылданғаннан кейін қалған, 
осы оқу орнында түсу емтихандарын өткендердің барлығына, конкурстан 
басқа колледждерге, училищелер мен жоғары оқу орындарына өтпеген 
тұлғаларды белгіленген үлгідегі анықтама бере алады. 
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