
БИОЛОГИЯ 520200 АДИСТИГИ БОЮНЧА МАМЛЕКЕТТИК СЫНАКТЫН 
СУРООЛОРУ 

 

1. Жандуу организмдердин заманбап классификациясы. 

2. Өсүмдүктөрдүн сабагынын морфологиялык жана анатомиялык мүнөздөмөлөрү, 
аткарган кызматтары. Өсүмдүктөрдүн сабагынын түрлөрү.  

3. Жалбырактын морфологиялык жана анатомиялык түзүлүшү, аткарган 
кызматтары. Жалбырактын түр өзгөрүүлөрү, алардын биологиялык жана 
чарбалык мааниси.  

4. Тамырдын жана тамыр системасынын түрлөрү, мүнөздөмөсү. Тамырдын 
морфологиялык жана анатомиялык түзүлүшү, кызматы.  

5. Механикалык ткандар. Жалпы мүнөздөмөсү. Механикалык ткандардын эл 
чарбачылыгындагы жана адамдардын тиричилигиндеги мааниси.  

6. Түзүүчү ткандар. Жалпы мүнөздөмөсү. Түзүүчү ткандардын эл 
чарбачылыгындагы жана адамдардын тиричилигиндеги мааниси.  

7. Жогорку түзүлүштөгү козу карындар. Жалпы мүнөздөмөсү, классификациясы. 
Козу карындардын мааниси.  

8. Балырлардын жалпы мүнөздөмөсү, цитологиялык өзгөчөлүктөрү. Эукариот 
балырларынын систематикасы. Көп клеткалуу жашыл балырлар. Диатом 
балырлары. Алардын түзүлүшү, көбөйүүсү, мааниси.  

9. Жылаңач уруктуулар бөлүмү. Мырза карагайлар тукуму (Pinaceae). 
Тобурчактардын түзүлүшү, уруктануу процесси.  

10. Бир үлүштүү өсүмдүктөр классы. Жалпы мүнөздөмөсү, классчаларга бөлүнүшү, 
түзүлүшүндөгү систематикалык өзгөчөлүктөрү.  

11. Эки үлүштүү өсүмдүктөр классы. Жалпы мүнөздөмөсү, классчаларга бөлүнүшү, 
түзүлүшүндөгү систематикалык өзгөчөлүктөрү.  

12. Хлорофиллдер, түзүлүшү жана касиеттери. Фотосинтез. Фотосинтездин жарык 
фазасы. Фотосинтезде көмүртектин айлануулары (фотосинтездин караңгы 
фазасы). Фотосинтездин мааниси.  

13. Өсүмдүктөрдүн дем алуусу. Бахтын, Палладиндин теориялары.  
14. Өсүмдүктөрдүн минералдык заттар менен азыктануусу. Элементтердин 

физиологиялык мааниси жана заттардын жутулуу механизми.  
15. Өсүмдүктөрдүн организмдер системасындагы орду. Таксономиялык 

категориялар. Өсүмдүктөрдү классификациялоонун принциптери. 
Систематиканын мааниси.  

16. Прокариоттор. Бактериялар. Архебактериялар бөлүмү. Кадимки бактериялар 
бөлүмү. Цианобактериялар бөлүмү. Бактериялардын мааниси.  

17. Эңилчектер бөлүмү. Жалпы мүнөздөмөсү. Эңилчектердин цитологиялык 
өзгөчөлүктөрү. Эңилчектердин экологиясы, азыктануусу. Жаратылышта 
таралышы, айыл чарбасындагы, өндүрүштөгү мааниси.  

18. Жогорку түзүлүштөгү споралуу өсүмдүктөр. Жогорку өсүмдүктөрдүн 
классификациясы. Мамык чөп сымалдардын жалпы мүнөздөмөсү. Боор мамык 
чөптөр классы (Кадимки маршанция).  

19. Гүл. Гүлдүн түзүлүшү, формуласы, диаграммасы. Гүлдүн көбөйүүдөгү ролу.  
20. Өсүмдүктөрдөгү кош уруктануу процесси. Кош уруктануунун биологиялык 

мааниси.  



21. Жаныбарлардын ортосундагы биотикалык мамилелер (оң, терс, нейтралдуу 

жана алардын классификациясы). 

22. Жаныбарлардын систематикасы жана таксономиясынын калыптанышынын 

тарыхы, ага негиз салган окумуштуулардын эмгектери. 

23. Жаныбарлардын Жер бетинде таралышынын биогеографиясы (ар бир 

материкте жердеген жаныбарлардын биологиялык ар түрдүүлүгүн мүнөздөө). 

24. Кыргызстандын Кызыл китебине киргизилген жаныбарлардын зоологиялык 

өзгөчөлүктөрү жана сейрек кездешүүсүнүн себептери. 

25. Түктүүлөр же инфузориялар (Ciliophora)тибинин өкүлү инфузория-туфельканын 

мисалында типтин негизги зоологиялык өзгөчөлүктөрүн мүнөздөө. 

26. Ичеги көңдөйлүүлөр (Coelenterata же Cnidaria) тибин кадимки гидранын 

мисалында түзүлүшүн, клеткаалынын топтомдорун, аткарган кызматын 

мүнөздөө. 

27. Жалпак курттар (Plathelminthes же Platodes) тиби. Соргуч курттар классынын 

мисалында түзүлүшүн, физиологиясын, көбөйүшүн,тиричилик өзгөчөлүктөрүн 

талдоо. 

28. Муунак курттар (Annelida) тиби: аз кылканчалуу курттар (Oligochata) классынын 

өкүлү - сөөлжандын мисалында түзүлүшүн, физиологиясын, көбөйүүсүн жана 

өөрчүсүн, тиричилик өзгөчөлүктөрүн жана практикалык маанисин талдоо. 

29. Муунак буттуулар (Arthropoda) тиби: рак сымалдуулар классынын бир түрүнүн 

мисалында сырткы морфологиялык белгилерин сүрөттө жана алардын аткарган 

кызматын баянда. 

30. Муунак буттулар (Arthropoda) тибинин курт-кумурскалар (Insecta) классынын бир 

түрүнүн мисалында түзүлүшүн жана физиологиясын мүнөздөө. 

31. Омурткалуулар типчеси (Vertebrata), же баш сөөктүүлөр (Craniata). Жалпы 

түзүлүшү. Омурткалуулардын жалпы түзүлүшүнө мүнөздөмө жана алардын 

систематикасы. 

32. Жаак ооздуулар. Балыктар (Pisces). классы. Кемирчектүү балыктар классына 

жалпы мүнөздөмө. 

33. Сөөктүү балыктар (Osteichthyes). Сөөктүү балыктарга жалпы мүнөздөмө. 

34. Жерде-сууда жашоочулар же амфибиялар (Amphibia). 

35. Сойлоп жүрүүчүлөр же рептилиялар классы. Жалпы мүнөздөмөсү. 

Кескелдириктердин мисалында түзүлүшүн талкуулоо. 

36. Канаттуулар классынын жалпы (Aves) морфофизиологиялык мүнөздөмөсү. 

37. Сүт эмүүчүлөр классынын (Mammalia) жалпы түзүлүшү, органдар системалары 

жана алардын аткарган кызматы. 

38. Эукариоттук клетканын жалпы субмикроскоптук түзүлүшү. 

39. Клеткалык ядро жана анын түзүлүшү. 

40. Цитоплазманын түзүлүшү, жалпы жана атайын, мембраналуу жана мембранасыз 

органеллдер. 

41. Жаныбар жана өсүмдүк клеткаларынын түзүлүштүк окшоштуктары жана 

айырмачылыктары. 

42. Клетканын жашоо цикли жана апоптоз. 



43. Ткань жана анын түрлөрү боюнча жалпы түшүнүк. 

44. Тутумдаштыргыч ткань жана анын түрлөрү. 

45. Кандын жана лимфанын гистологиясы. 

46. Нейрон жана нейроглия, алардын классификациясы. 

47. Иммундук системанын экинчилик органдарынын морфологиясы. 

48. Бөйрөктүн жана табарсыктын микроскоптук анатомиясы. 

49. Жүлүндүк жана каракуш мээнин гистологиялык түзүлүштөрү. 

50. Тери жана анын туундуларынын морфологиясы. 

51. Боордун жана карын алдындагы бездин морфологиясы. 

52. Орган жана органдар системалары боюнча жалпы түшүнүк. 

53. Жүрөк-кан жана лимфа тамырлар системасынын органдары. Кан айлануунун чоң 

жана кичине тегереги. 

54. Эндокриндик системанын органдары. 

55. Борбордук жана четки нерв системасынын органдары. 

56. Көздүн жана кулактын анатомиялык түзүлүшү. 

57. Тамак (тоют) сиңирүү системасынын органдарынын адам жана жаныбарлар 

арасындагы айырмачылыктары. 

58. Өпкөнүн анатомиялык түзүлүшү, топографиясы. 

59. Остеология илими жана адамдын скелети. 

60. Миология, артрология жана синдесмология боюнча жалпы түшүнүк. 

61. Карындын анатомиясы жана топографиясы. Бир, эки жана көп камералуу 

карындар системалары мүнөздүү болгон жаныбарлар. 

62. Паразитология илими. Мителердин классификациясы. 

63. Бир клеткалуу жөнөкөй мителер жана алар козгогон ылаңдар (оорулар). 

64. Козу карын мителер жана алар козгогон ылаңдар (оорулар). 

65. Гельминттер, алардын түрлөрү жана алар козгогон ылаңдар (оорулар). 

66. Муунак буттуу мителер. 

67. Жыныстык системанын морфологиясы. 

68. Организмдердин көбөйүү формалары жана жыныстык жетилүү. 

69. Гаметоциттер жана гаметогенез. 

70. Түйүлдүктүн өнүгүү баскычтары. 

71. Убактылуу же провизордук түйүлдүк органдары. 

72. Иммунология жана иммуноморфология боюнча жалпы түшүнүк. 

73. Иммундук клеткалар жана алардын түрлөрү. 

74. Т-лимфоцит жана анын субпопуляциясы. Тимустун морфологиясы. 

75. В-лимфоцит жана анын субпопуляциясы. Бурсанын морфологиясы. 

76. Тубаса жана жасалма иммунитет. 

77. Иммундук медиаторлор. Антитело жана анын тұрлөрү. 

78. Иммундук толеранттулук, иммундук жетишсиздиктер жана гиперсезгичтин 

түрлөрү. 

79. Эмдөө жана анын мааниси. 

80. Биологиядагы илим изилдөө ыкмалары (дипломдук ишинин багыты боюнча) 



81. Изоферменттердин түзүлүшү жана биологиялык мааниси. 

Лактатдегидрогеназалар.  Флавиндик ферменттер.   Никотинамид 

динуклеотиддик дегидрогеназалар.  

82. Энзимопатология. Тукум куучу жана төрөлгөндөн кийин пайда болгон 

энзимопатологиялар.  

83. Энзимодиагностика. Изоферменттердин активдүүлүгүн аныктоо методдору. 

84. Бактериялардын рекомбинациясы. Трансформация, трансдукция жана 

конъюгация. Плазмиддер жана алардын биологиялык мааниси.  

85. Экзогендик жана эндогендик инфекция. Эпидемиялык процесстин 
интенсивдүүлүгү. Эпидемия жана пандемия. 

86. Микроорганизмдердин дем алуусу. Аэробдук жана анаэробдук бактериялар жана 

алардын биологиялык мааниси.  

87. Вирустардын морфологиясы, түзүлүшү, химиялык курамы, көбөйүшү жана 
спецификалуулугу. Онкогендик вирустар.   

88. Жүрөк кан-тамыр системасынын физиологиясы. Жүрөк цикли. Жүрөктүн 
иштешин изилдөөчү заманбап методдор. 

89. Бөлүп чыгаруу системасынын физиологиясы. Зааранын пайда болуу жана бɵлүп 
чыгаруу механизми.  

90. Адаптациянын критерийлери. Физиологиялык адаптациянын механизмдери.  
91. Гормон, алардын классификациясы жана таасир этүү механизмдери. 

92. Гормон клетканын химиялык функциясын  жөнгө салуучу катары. Йод кармаган 

гормондордун физиологиялык  эффектери. 

93. Кальцийди жөнгө салуучу гормондор, алардын өзгөчөлүктөрү жана таасир этүү 

механизмдери. 

94. Уйку бези жана анын гормондору, инсулиндин пайда болуусу  жана секрециясы. 

95. Эндокриндик системанын гормондорунун аракеттеринин негизги принциптери 

жана эндокриндик  структуралардын классификациясы.  

96. Гормоналдык жөнгө салуу боюнча жалпы түшүнүк. Гипофиз, эпифиз, калкан 

бези, калкан безин жандооч без жана бөйрөк үстүндөгү бездердин гормондору.  

97. Белоктор, алардын структурасы жана физикалык-химиялык касиеттери.  
98. Ферменттердин спецификалуулугу жөнүндө түшүнүк жана активдүүлүгүн жөнгө 

салуу механизмдери.  
99. Углеводдук, липиддик жана белоктук алмашуунун өз ара байланышы.  
100. Углеводдордун катаболизиминин негизги жолдору. Аэробдук жана анаэробдук 

гликолиз.  
101. Ткандык дем алуу процесси, биологиялык мааниси (Митчеллдин теориясы).  
102. Фосфорилдешүү процесси, биоролу, ткандык дем алуу менен байланышы 

(Митчеллдин теориясы).  
103. Майлардын ичеги-карын көңдөйүндө ажырашы жана сиңирилиши. Майлардын 

ресинтези.  
104. Липиддердин алмашуусу, алардын β – кычкылдануусу.  
105. Белоктордун биосинтези. Белоктук алмашуунун жөнгө салынышы жана 

патологиясы.  



106. Аминокислоталардын аралык зат алмашуу процесстери. Уулуу заттардын 
уусуздандырылышы.  

107. Хроматиндин түзүлүшү. Хромосомалардын морфологиясы жана химиялык 
түзүлүшү. Кариотип жана идиограмма.  

108. Жыныстык көбөйүүдөгү тукум куучулуктун негизги мыйзам ченемдүүлүктөрү. 
Менделдин закондору. Доминанттуулуктун түрлөрү. Моногибриддик жана 
дигибриддик аргындаштыруу.  

109. Тукум куучулуктун хромосомалык теориясынын негизги жоболору. Гендердин 
толук жана толук эмес чиркелишүүсү. Кроссинговер.  

110. Белгилердин жыныс аркылуу чиркелишкен тукум куучулугу. Жыныс аркылуу 
чиркелишкен кээ бир оорулар.  

111. ДНКнын тукум куучулуктагы ролунун далилдениши.  Ф. Гриффитстин, О. 
Эверинин,  Херши жана Чейздин эксперименттери. 

112. Тукум куучулуктун молекулалык негиздери. Нуклеин кислоталарынын жана 
гендин структурасы. Гендин касиеттери.  

113. Генетикалык маалыматтарды сактоонун механизмдери: ДНКнын репликациясы 
жана репарациясы.  

114. Гендердин экспрессиясы прокариоттордун мисалында. E. Coli нин Lac-оперону.  
115. Белоктун биосинтезинин негизги этаптары жана тукум куучулуктун коду, 

касиеттери.  
116. Модификациялык өзгөргүчтүк жөнүндө түшүнүк, өзгөчөлүктөрү. Статистикалык 

талдоо.  
117. Комбинативдик өзгөргүчтүк. Келип чыгуу булактары жана мааниси.  
118. Мутация жөнүндө түшүнүк. Мутациялардын классификациясы. Мутагендер.  
119. Генетикалык популяциянын негизги мүнөздөмөлөрү. Харди-Вайнберг мыйзамы.  
120. Адамдын генетикасы, методдору. Адамдын тукум куучулук ооруларын аныктоо, 

алдын алуу жана дарылоо иш-чаралары.  
121. Геномика жөнүндө түшүнүк. Эукариоттордун геномунун түзүлүшү.  
122. Экологиялык факторлор. Чөйрөнүн факторлорунун организмге таасир 

этүүсүнүн жалпы мыйзамдары.  
123. Экосистема. Экосистемадагы азык чынжырчасы. Экологиялык пирамида 

эрежеси.  
124. Антропогендик факторлордун биосферага тийгизген таасирлери. 

Атмосферанын, гидросферанын, педосферанын булгануусу жана алардын  
өсүмдүктөрдүн жана жаныбарлардын организмине тийгизген таасирлери.  

125. Атмосферанын, гидросферанын, педосферанын булгануусун алдын алуу иш 
чаралары. 

126. Жаратылышта азоттун айлануу циклин ачыктап бериңиз. 
127. Эрозия жөнүндө түшүнүк. Эрозиянын түрлөрү. Эрозиянын алдын алуу иш 

чаралары. 
128. Жер бетинде тиричиликтин пайда болуусунун концепциялары.  
129. Ламарктын эволюциялык теориясы. 
130. Ч.Дарвиндин эволюциялык теориясынын негизги жоболору. Эволюциянын 
далилдери. Эволюциянын синтетикалык теориясы.  
131. Табигый тандоо жана анын формалары.  



132. Эволюциянын элементардуу факторлору (мутациялык процесс, популяциялык 
толкундар, изоляция, миграция, гендердин дрейфи). 

133. Микроэволюция жана макроэволюция. 
134. Антропогенез. Антропогенездин негизги этаптары.  
135. Генетикалык инженерия, багыттары. Трансгендик организмдерди алуу 

технологиясы 
136. Полимераздык чынжырлуу реакциясынын негизги баскычтары. Генетикалык 

инженериядагы мааниси. 
137. Рестриктаза ферменттерине аныктама бергиле. Рекомбинанттык ДНК 

технологиясында кандай колдонулат?  
138. Рекомбинанттык ДНК технологиясында колдонулган векторлордун 

өзгөчөлүктөрүн ачыктап бергиле.  
139. Өсүмдүктөрдөгү генетикалык трансформация методдору. “Агробактерия 

аркылуу трансформация” методу. 

140. Өсүмдүктөрдүн ткандык культура методдорун ачыктап бериңиз. 

141. Биоремедиация жөнүндө түшүнүк.Традициялык ыкмалардан 

айырмачылыктары. 

142. Жаныбарлардын жана адамдын клеткалык инженериясы. 

143. Биотехнология жана фармакология өнөр жайларынын ортосундагы 

айырмачылыктар жана окшоштуктар. 

144. Окутуу, Билим, Билгичтик, Көндүм, Жөндөмдүүлүк. Ар бирине өзүнчө аныктама 

жана түшүндүрмө бергиле.  

145. Билим берүүдөгү принциптер, алар кайсылар? Ар бирин түшүндүрүп бергиле?  
146. Окутуу процессиндеги мугалим менен окуучунун ишмердүүлүгү.  
147. Белгилүү психолог Л.С. Выготскийдин баланын акыл-эсинин өнүгүшүнүн эки 

деңгээли жөнүндөгү жобону кандайча түшүнөсүң?  
148. Бихевиористтик теория деп эмнени айтабыз жана кимдер аркылуу түптөлүп 

калыптанган.  
149. Мектеп - атайын билим берүүнү ишке ашыруучу өзгөчө мекеме катары, бүгүнкү 

күндөгү абалын кандайча баалай аласың?  
150. Учурдагы биологиянын философиялык, социалдык жана этикалык 

проблемалары.  

 
 


