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емтихан бағдарламасы 

 

 

1. Жалпы ережелер. 

 

1. Бағдарлама «Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру 

бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгілік 

қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 

жылғы 31 қазандағы № 600 бұйрығына (бұдан әрі – үлгілік қағидалар) сәйкес жасалды. 

2.  Докторантураға түсу емтиханы эссе жазудан, докторантурада оқуға дайындығына 

тест тапсырудан (бұдан әрі – ОДТ), білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша 

емтиханнан және сұхбаттасудан тұрады. 

 

Блогы Балы 

1. Эссе  10 

2. Докторантурада оқуға дайындық тесті 30 

3. Білім беру бағдарламасы тобының бейіні 

бойынша емтихан 
40 

4. Сұхбаттасу 20 

5. Барлығы/ өту ұпайы 100/75 

 

3. Түсу емтиханының ұзақтығы – 4 сағат, осы уақыт ішінде оқуға түсуші эссе жазады, 

докторантурада оқуға дайындық тестінен өтеді, электрондық емтихан билетіне жауап береді. 

Сұхбаттасу ЖОО базасында жеке өткізіледі. 

 

2. Түсу емтиханын өткізу тәртібі. 

 

1. D134 - «Балық шаруашылығы» білім беру бағдарламалары тобына докторантураға 

түсушілер проблемалық / тақырыптық эссе жазады. Эссе көлемі – 250-300 сөзден кем болмауы 

керек. 

2. Электрондық емтихан билеті 3 сұрақтан тұрады. 

 

  



 

Білім беру бағдарламасы тобының бейіні бойынша емтиханға дайындалуға  

арналған тақырыптар. 

 

 «Гидробионттардың даму заңдылықтары» пәні 

 

Филогения және филогенетикалық қатынастар мәселелері. Бір клеткалы жануарлардың, 

еркін өмір сүретін және паразиттік омыртқасыз жануарлардың таксономиясы, құрылымы және 

өмірлік циклдері. Артроподтарды ұйымдастыруды салыстырмалы талдау. Жақауыздылардың 

пайда болу мәселелері.   Шеміршекті және сүйекті балықтардың ұйымдастырылуы, мінез-

құлқы және тіршілік ету формалары. Қосмекенділердің ұйымдасуы мен шығу тегі. Ежелгі 

ескекқанатты балықтардың өкілдері. Дөңгелекауыздылардың морфобиологиясы және 

таксономиясы. Омыртқалы жануарлар физиологиясының ерекшеліктері. Кәсіптік балық 

түрлерінің биологиясы және филогениясы. Рептилиялардың ұйымдасуы мен тіршілік етуі. 

Анамния мен амниоттың салыстырмалы талдауы. Құстар класының өкілдерінің ұйымдасу 

жүйелілігі мен ерекшеліктері. Ихтиогеография дамуының негізгі кезеңдері. 

Ихтиогеографияның негізгі терминологиялық түсініктері. Тұщы суды балықпен 

қоныстандыру процесінің сипаттамасы. Балықтардың таралуы мен фаунасына әсер ететін 

экологиялық факторлар. Жерді зоогеографиялық аудандастыру процестері, негізгі 

зоогеографиялық аймақтар. 

 

«Балық шаруашылығындағы биотехнология» пәні 

 

Табиғи су қоймалардағы судың физикалық-химиялық қасиеттері. Қоршаған ортаға 

әсерді бағалау әдістері. Су қоймалардың мемлекеттік экологиялық сараптамасы. Судың  

гидрохимиясы, негізгі параметрлері. Гидробионттарды аулау және фиксациялау. 

Балықтардың биологиясы мен морфологиясын зерттеу әдістері. Балықтардың қоректенуін 

зерттеудің ихтиологиялық әдістері. Балық қорын қалыптастыру теориясы. Балық аулаудың 

торлы құралдарының жіктелуі. Гидробионттардың өсуі мен дамуы. Балық популяциясын 

зерттеу әдістері. Су айдындарының биоөнімділігін зерттеу. Балықтардың өлшемдік-жас 

құрылымы. Гидробионттарды зерттеудің далалық және зертханалық әдістері. Балық өсіру. 

Бағалы аквакультура объектілерін өндіру технологиясы. Балық өсіру шаруашылықтарын 

ұйымдастыру жөніндегі технологиялық мәселелер. Гидробионттардың аурулары және 

олардың профилактикасы. Өнеркәсіптік балық шаруашылығы. Жылы суда балық өсіру. 

Табиғи су айдындарында өнеркәсіптік балық аулау. Бекіре өсіру. Бахтақ өсіру. Тұқы өсіру. 

Жайын шаруашылығы. Фермерлік балық шаруашылығы. Селекция және бағалау. Іріктеу. 

Инкубациялық цех. Жылы су балықтарының көбею процестері. Балықтардың қыстау 

процестері. Суық су балықтарының көбею процесі. Құнды жем, аралас жем. Бағалы 

балықтарды қоректендіру. Азықтық коэффициент ұғымы. 

 

«Су биоресурстарын тұрақты басқару» пәні 

 

Балық аулау мен аквакультураның тұрақты даму мәселелері. Экожүйелік тәсіл және 

балық шаруашылығының тұрақты даму түсінігі. Қазақстанның балық шаруашылығының 

қазіргі жағдайы. Түрдің биологиялық критерийлерінің жағдайын талдау. Қазақстан су 

қоймаларының балық шаруашылық маңызы. Рекреациялық балық аулау. Саланы ғылыми 

кадрлармен қамтамасыз ету мәселелері. Балық шаруашылығындағы патологияны талдау. 

Каспий теңізінің ресурстық әлеуеті. Қазақстанның көлдері мен су қоймаларының ресурстық 

әлеуеті. Қазақстан су қоймаларының биоалуантүрлілігінің жағдайы. Мұхиттардың қазіргі 

жағдайы және оның биологиялық ресурстары минималды өміршең популяция туралы түсінік. 

Табиғи популяцияларды басқару теориясы және гидробионттардың түрлік әртүрлілігін сақтау. 

Су қоймаларының экологиялық сараптамасы бойынша негізгі трактаттар. Су қоймаларының 



экологиялық сараптамасындағы биотестеу мен биоиндикацияның орны мен рөлі. Су 

қоймаларының алғашқы өнімі. Зоологиялық номенклатураның халықаралық кодексінің 

принциптері. Органикалық әлемнің түрлерінің әртүрлілігі, халықаралық ЕҚТА желісі. 

Түрлердің жойылуын талдау. Балық аулаудың су жүйелерінің табиғи ресурстарына әсері. 

 

2. Пайдаланылған әдебиеттер тізімі. 
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