
Вопросы ГАК по направлению 520200 – Биология (бакалавриат) на 

2020-2021 уч. год  

520200 – Биология (бакалавриат) багыты боюнча 2020-2021 – окуу 

жылына түзүлгѳн МАКтын суроолору 

 

I. Зоология / Зоология 

1. Общая характеристика типа Chordata. Деление типа на низших и высших. 

Chordata тибине жалпы мүнөздөмө. Типтин төмөнкү жана жогорку 

түзүлүштөгүлөр деп бөлүнүшү. 

2. Систематика п/типа Vertebrata, или Craniota. Деление на группу анамний и 

амниот. 

Vertebrata, же Craniota типченин систематикасы. Типченин анамний жана 

амниоттор тобу деп бөлүнүшү. 

3. Систематика и общая характеристика класса хрящевые рыбы 

(Chondrichthyes), представители, распространение. 

Кемирчектүү балыктар (Chondrichthyes) классынын систематикасы жана 

жалпы мүнөздөмөсү, өкүлдөрү, таралышы. 

4. Систематика и общая характеристика класса  костные рыбы (Osteichthyes) 

главнейшие представители, распространение. 

Сөөктүү балыктар (Osteichthyes) классынын систематикасы, негизги 

өкүлдөрү, таралышы. 

5. Группа анамний и амниот, их отличительные признаки, примеры. 

Анамний жана амниоттор тобу, алардын айырмачылык белгилери, 

мисалдар. 

6. Признаки амфибий, связанные с водным образом жизни.  

7. Суу чөйрөсү менен байланыштуу амфибиялардын негизги белгилери 

Главнейшие признаки Амфибий, связанные с наземным образом жизни. 

Метаморфоз амфибий,  его биологическое значение. 

Кургакка чыкканы менен байланыштуу амфибиялардын эң негизги 

белгилери. Амфибиялардын метаморфозу, анын биологиялык мааниси. 



8. Систематика и общая характеристика класса Reptilia. Главнейшие 

представители, их распространение. 

Reptilia классынын систематикасы жана жалпы мүнөздөмөсү, негизги 

өкүлдөрү, алардын таралышы. 

9. Систематика и общая характеристика класса птиц (Aves). Представители, их 

распространение. 

Канаттуулар (Aves) классынын систематикасы жана жалпы мүнөздөмөсү, 

өкүлдөрү, алардын таралышы. 

10.  Сезонные циклы в жизни птиц. Миграции птиц и их значение. 

Канаттулардын жашоосунда сезондук циклдар. Куштардын миграциясы 

(көчмөндүүлүгү), алардын мааниси. 

11.  Особенности в строении скелета птиц, связанные с полетом. 

Учуп жүрүшү менен байланыштуу куштардын скелетиндеги өзгөчөлүктөр. 

12.  Систематика и общая характеристика класса Mammalia. Представители, их 

распространение. 

Mammalia классынын систематикасы жана анын жалпы мүнөздөмөсү, 

өкүлдөрү, алардын таралышы. 

13.  Кожный покров млекопитающих, строение, функции. 

Сүт эмүүчүлөрдүн тери жабдуусу, анын түзүлүшү, функциялары. 

14.  Икрометание рыб, время и место икрометания. Плодовитость рыб и 

факторы ее определяющие. 

Балыктардын икра чачышы, анын мезгили жана жери. Балыктардын 

тукумдуулугу жана аны чечүүчү факторлор. 

15.  Миграции рыб и их биологическое значение.  

Балыктардын миграциясы жана анын биологиялык мааниси. 

16.  Кожный покров рыб. Типы чешуи, строение и значение. 

Балыктардын тери жабдуусу. Кабырчыктардын типтери, түзүлүшү жана 

мааниси. 

17.  Плодовитость разных групп рыб. Виды плодовитости рыб и их 

определение.  



Балыктардын ар кандай топторунун тукумдуулугу. Тукумдуулуктун 

түрлөрү жана аларды аныктоо. 

18.  Характеристика типа Саркомастигофоры на примере амебы протеус 

Амеба протеустун мисалында Саркомастигофорлор  классына мүнөздөмө. 

19.  Характеристика класса Ленточные черви. Строение и развитие бычьего и 

свиного цепней. 

Тасма курттар классына мүнөздөмө. Бодо малдын жана  чочконун тасма 

куртунун өрчүүсү жана түзүлүшү. 

20.  Характеристика типа Плоские черви. Класс Сосальщики. Строение и 

развитие печеночного сосальщика 

Жалпак курттар тибине мүнөздөмө. Соргучтар классы. Боор соргучтун 

өрчүүсү жана түзүлүшү. 

21.  Характеристика класса Ленточные черви. Строение и развитие бычьего и 

свиного цепней. 

Тасма курттар классына мүнөздөмө. Бодо малдын жана  чочконун тасма 

куртунун өрчүүсү жана түзүлүшү. 

22.  Характеристика типа Круглые черви. Строение и развитие аскариды 

человеческой. 

Жумуру курттар тибине мүнөздөмө. Киши аскаридасынын өрчүүсү жана 

түзүлүшү. 

23.  Характеристика типа Кольчатые черви. Значение в природе, развитие 

малощетинковых червей. 

Муунак курттар тибине мүнөздөмө. Аз түктүү курттардын өрчүүсү жана 

жаратылыштагы мааниси. 

24.  Общие признаки типа Членистоногие. Характеристика подтипа 

жабродышащие на примере речного рака. 

Муунак буттуулар тибинин жалпы белгилери. Дарыя рагынын мисалында 

бакалоор менен дем алуучулар типчесине мүнөздөмө. 

25.  Систематика типа Членистоногие. Характеристика подтипа 

Трахейнодышащие на примере класса насекомые. 



Муунак буттуулар тибинин систематикасы. Курт-кумурскалар классынын 

мисалында кекиртек менен дем алуучулар типчесинин мүнөздөмөсу. 

26.  Общая характеристика типа членистоногие. Назовите характерные 

признаки подтипа Хелицеровые на примере скорпиона, паука и клеща. 

Муунак буттуулар тибине жалпы мүнөздөмө. Чаян, жөргөмүш жана 

кененин мисалында хелицердүүлөр типчесине мүнөздүү болгон белгилерин 

атагыла. 

27.  Систематика класса насекомые, основные отряды. Характеристика  низших    

и высших насекомых (Энтогната и эктогната). 

Курт-кумурскалар классынын систематикасы, негизги түркүмдѳрү. 

Жогорку жана төмөнкү түзүлүштѳгү курт-кумурскаларга жалпы мүнөздөмө 

(энтогната, эктогната). 

28.  Назовите распространенные отряда насекомых. Характеристика отряда 

прямокрылые на примере перелетной саранчи. 

Курт-кумурскалардын кеңири таралган түркүмдөрүн атагыла. Чегирткенин 

мисалында түз канаттуулар түркүмүнө мүнөздөмө бергиле. 

29.  Типы метаморфоза насекомых, примеры. 

Курт-кумурскалардын метаморфозунун типтери, мисал.  

30.  Жизненные циклы насекомых. Значение диапаузы для выживания 

насекомых. 

Курт-кумурскалардын жашоо цикли. Курт-кумурскалардын жашап кетиши 

үчүн диапаузанын мааниси. 

 

II. Ботаника / Ботаника 

1. Какие части цветка принимают участие в формировании околоплодника.  

Гулдун кайсы болуктору момо байлоого катышат. 

2. В каких растениях находятся сложные алейроновые зерна. 

Кайсы осумдуктордо татаал алейрон данчалары кездешет. 

3. Что такое стилоиды.   

Стилоид деген эмне. 



4. Где встречаются склереиды. 

Склереиддер кайда кездешет. 

5. Назовите особенности строения лепестков, их значение. 

Желекчелердин тузулушунун озгочолугун жана маанисин атагыла. 

6. Фототрофный, гетеротрофный и миксотрофный способы питания 

водорослей.  

Балырлардын фототрофтук, гетеротрофтук жана миксотрофтук тамактануу 

жолдору. 

7. Происхождение Мохообразных. Эволюция и филогения Мохообразных. 

Мамык чоп сымалдуулардын келип чыгышы. Эволюциясы жана 

филогениясы. 

8. Отдел лишайники. Распространение. Экология. Представители. Значение. 

Энилчектер болуму. Таркалышы. Экологиясы. Окулдору. Мааниси. 

9. Класс базидиомицеты. Распространение. Экология. Представители. 

Значение.  

Базидиомицеттер классы. Таркалышы. Экологиясы. Окулдору. Мааниси. 

10.  Отдел слизевики. Распространение. Экология. Представители. Значение. 

Слизевиктер (былжырлуулар) болуму.  Таркалышы. Экологиясы . Окулдору. 

Мааниси. 

11.  Класс Хвощевые. Общая характеристика. Представители р. Хвощ. 

Кырк муундар болуму. Жалпы муноздомосу. Окулдору. Кырк муундар 

уруусу. 

12.  Отдел Покрытосеменные. Общая характеристика. 

Жабык уруктуулар болуму. Жалпы муноздомосу. 

13.  Классы: Двудольные и Однодольные. Современная эволюционная и 

таксономическая оценка разделения двудольных на первично и 

вторичнопокровные. 

Бир улуштуулор, эки улуштуулор классы. Эки улуштуулордун биринчилик 

жана экинчилик жабуучу болуп болунушуно азыркы учурдагы эволюциялык 

жана таксономиялык баа беруу. 

14.  Семейство Крестоцветные. 



Кайчылаш гулдуулор тукуму. 

15.  Отдел Голосеменные. Общая характеристика, классификация. 

Жыланач уруктуулар болуму. Жалпы муноздомосу, классификациясы. 

16.  Влияние ветра на растительные сообщества. 

Осумдуктордун биргелештигине шамалдын таасири. 

17.  Влияние растительных сообществ на климат. 

Осумдуктордун биргелештигине климаттын тийгизген таасири. 

18.  Мозаичность фитоценоза. 

Фитоценоздун мозаикалуулугу. 

19.  Синузиальность. 

Синузиалдуулук 

20.  Видовые разнообразия растительных сообществ. 

Осумдуктордун биргелештигинин турдук ар турдуулугу. 

  

III. Генетика и селекция  

1. Предмет генетика. Место генетики среди биологических наук. 

Значение генетики для решения задач селекции, медицины, биотехнологии, 

экологии. 

2. Материальные основы наследственности. 

3. Кариотип. Парность хромосом в соматических клетках. 

Гомологичные хромосомы. Специфичность морфологии и числа хромосом. 

4. Строение хромосом: хроматиды, хромонема, хромомеры, 

гетерохроматические и эухроматические участки хромосом. Политения. 

Гигантские хромосомы. 

5. Закономерности наследования признаков. Закономерности 

наследования при моногибридном скрещивании, открытые Менделем: 

единообразие гибридов первого поколения, расщепление во втором 

поколении. 

6. Представление об аллелях и их взаимодействиях. Относительный 

характер доминирования.  



7. Основные положения хромосомной  теории наследственности. 

8. Молекулярные   основы   наследственности. Нуклеиновые кислоты-       

носители наследственной информации. 

9. Генетический код и его свойства.  

10. Цитоплазматическая(внеядерная)  наследственность 

11. Пол и сцепленное с полом наследование 

12. Генетика пола. Хромосомное определение пола 

13. Понятие о  ненаследственной (модификационной) изменчивости.  

14. Наследственная изменчивость, типы наследственной изменчивости: 

комбинативная, геномная, хромосомные перестройки, генные мутации. 

15. Геномные мутации: полиплоидия, анеуплоидия. Аллополиплоиды. 

16. Классификация генных мутаций, причина их возникновения. 

17. Спонтанные и индуцированные мутации.  

18. Закономерности наследования в ди-  и полигибридных скрещиваниях. 

Статистический характер расщеплений. 

19. Типы взаимодействие аллельных генов. 

20. Комплементарное действие генов 

21. Эпистатическое действие генов 

22. Взаимодействие неаллельных генов. Полимерия. 

23.  Системы скрещиваний в селекции растений и животных.  

24. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости (Н.И. 

Вавилов). Значение наследственной изменчивости организмов для 

селекционного процесса и эволюции. 

25. Цели и принципы генетического анализа. Генеалогический, 

популяционный и близнецовый методы. 

26. Генетика человека. Методы изучения наследствености человека 

27. Неравный кроссинговер. Митотический кроссинговер. Факторы, 

влияющие на кроссинговер. 

28. Предмет и методология селекции. Перспективы методов генетической 

и клеточной инженерии в селекции.  



29. Центры происхождения культурных растений по Н.И. Вавилову. 

Понятие о породе, сорте, штамме. Сохранение генофонда ценных 

культурных и диких форм растений и животных.  

30. Основы генетической инженерии растений и животных: 

трансформация клеток высших организмов, введение генов в зародышевые 

и соматические клетки животных. Получение трансгенных организмов. 

 

Генетика жана селекция 

 

1. Генетика предмети. Генетиканын биология илимдериндеги орду. 

Генетиканын  селекциянын, медицинанын, биотехнологиянын, экологиянын 

милдеттерин чечүүдөгү мааниси. 

2. Тукум куучулуктун материалдык негиздери. 

3. Кариотип. Сотматикалык клеткадагы хромосомдордун жуптуулугу.  

Гомологиялык хромосомдор. Хромосомдордун морфологиясынын жана 

санынын спецификалуулугу. 

4. Хромосомдордун түзүлүшү: хроматиддер, хромонема, хромомерлер, 

хромосоманын гетерохроматиндик жана эухроматиндик участоктору. 

Политения. Гигант хромосом. 

5. Белгилердин тукум куучулугунун закон ченемдүүлүктөрү. 

Моногибриддик аргындаштыруудагы Мендель ачкан тукум куучулуктун 

закон ченемдүүлүктөрү: биринчи муундун бирдейлиги, экинчи муундагы 

ажыроо. 

6. Аллель жана анын өз ара таасирлери жөнүндөгү түшүнүк. 

Басымдуулуктун салыштырма мүнөздөмөсү. 

7. Тукум куучулуктун хромосомдук теориясынын негизги жоболору. 

8. Тукум куучулуктун молекулалык негиздери. Нуклеин кислоталары – 

тукум куучу маалыматтын алып жүрүүчүсү. 

9. Генетикалык код жана анын касиеттери.  

10. Цитоплазматикалык (ядродон сырткаркы)  тукум куучулук. 

11. Жыныс жана жыныс менен чиркелешкен тукум куучулук. 



12. Жыныстын генеткиасы. Жынысты хромосомдук аныктоо. 

13. Тукум куубаган (модификациалык) өзгөргүчтүк жөнүндө түшүнүк .  

14. Тукум куучу өзгөргүчтүк, тукум куучу өзгөргүчтүктүн типтери: 

комбинативдик, геномдук, хромосомдук кайра түзүлүүлөр, гендик 

мутациялар. 

15. Геномдук мутациялар: полиплоидия, анеуплоидия. 

Аллополиплоиддер. 

16. Гендик мутациянын классификациясы, алардын келип чыгуу 

себептери. 

17. Спонтандык жана индуцирлерген мутациялар.  

18. Ди- жана полигибриддик аргындаштыруудагы тукум куучулуктун 

ченемдүүлүктөрү. Ажыроолордун статистикалык мүнөздөмөсү 

19. Аллелдик гендердин өз ара таасиринин типтери. 

20. Гендердин комплементардык таасири. 

21. Гендердин эпистаздык таасири. 

22. Аллелдик  эмес гендердин өз ара таасири. Полимерия. 

23. Өсүмдүктөрдүн жана жаныбарлардын селекциясындагы 

аргындаштыруу системалары. 

24. Тукум куучу өзгөргүчтүктөгү гомологиялык катарлар закону (Н.И. 

Вавилов).  Селекциялык процесс жана эволюция үчүн организмдердин 

тукум куучу өзгөргүчтүктүгүнүн мааниси. 

25. Генетикалык анализдин максаты жана принциптери. Генеалогиялык, 

популяциалык жана эгиздик методдор. 

26. Адамдын генетикасы. Адамдын тукум куучулугун изилдөөнүн 

методдору.  

27. Туура эмес кроссинговер. Митоздук кроссинговер. Кроссинговерге 

таасир этүүчү шарттар. 

28. Селекция предмети жана методологиясы. Селекциядагы генетикалык 

жана клеткалык инженериянын перспективалары.  

29. Н.И. Вавилов боюнча маданий өсүмдүктөрдүн келип чыгуу 

борборлору. Порода, сорт, штамм жөнүндө түшүнүк. Өсүмдүктөрдүн жана 



жаныбарлардын баалуу маданий жана жапайы формаларынын генофондун 

сактоо.  

30. Өсүмдүктөрдүн жана жаныбарлардын генетикалык инженериясынын 

негиздери: жогорку түзүлүштөгү организмдердин клеткасынын 

трансформациясыжаныбарлардын түйүлдүк жана соматикалык 

клтекаларына гендерди киргизүү. Трансгендик организмдерди алуу. 

 

 

 

 

 

 

 


