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1. Природа и происхождение вирусов. Вирустар. Вирустардын келип чыгышы. 

2. Основные свойства вирусов. Вирустардын негизги касиеттери. 

3. Методы исследования вирусов. Вирустарды изилдөө методдору. 

4. Морфология и структура вирусов. Вирустардын морфологиясы жана 

структурасы. 

5. Молекулярно–генетическая организация вирусов. Вирустардын 

молекулярдык – генетикалык түзүлүшү. 

6. Жизненный цикл вирусов. Механизм взаимодействия вируса с клеткой. 

Вирустардын тиричилик цикли. Вирустун клетка менен аракетинин 

механизми. 

7. Типы вирусных инфекций. Вирустук инфекциянын түрлөрү (типтери). 

8. Классификация и номенклатура вирусов. Вирустардын номенклатурасы 

жана классификациясы. 

9. Вирусы бактерий (бактериофаги). Морфология и химический состав фагов. 

Взаимодействие фагов с бактериями. Бактериялардын  вирустары 

(бактериофагдар). Фагдардын түзүлүшү жана химиялык курамы. 

Фагдардын бактерияларга таасир этиши. 

10.  Вирусы растений. Пути передачи вирусов растений. Ѳсүмдүктѳрдүн 

вирустары. Алардын жугуу жолдору. 

11.  Вирусы человека и животных. Пути передачи вирусов человека и 

животных. Адамдын жана жаныбарлардын вирустары. Вирустардын жугуу 

жолдору. 

12.  Вирусы - возбудители острых респираторных инфекций. Курч жүрүүчү 

респиратордук инфекцияларды козгоочу вирустар. 



13.  Вирусы гриппа.  Их характеристика. Лабораторная диагностика. 

Специфическая профилактика. Грипп вирустары. Алардын мүнѳздѳмѳсү. 

Лаборатордук аныктоосу.  Атайын профилактикасы. 

14.  Коронавирусы. Их характеристика. Лабораторная диагностика. 

Специфическая профилактика. Коронавирустар. Алардын мүнѳздѳмѳсү. 

Лаборатордук аныктоосу.  Атайын профилактикасы. 

15.  Вирус кори и краснухи. Их характеристика. Лабораторная диагностика. 

Специфическая профилактика. Кызылча жана кызамык вирустары. 

Алардын  мүнѳздѳмѳсү. Лаборатордук аныктоосу. Атайын профилактикасы. 

16.  Вирусы- возбудители острых кишечных инфекций. Курч жүрүүчү ичеги-

карын инфекцияларын козгоочу вирустар. 

17.  Вирусы полиомиелита. Характеристика. Лабораторная диагностика. 

Специфическая профилактика. Полиомиелит вирустары. Мүнөздөмөсү. 

Лаборатордук аныктоосу. Атайын профилактикасы. 

18.  Вирусы гепатитов А и Е. Их характеристика. Лабораторная диагностика. 

Специфическая профилактика. Гепатит вирустары А жана Е. Алардын 

мүнөздөмөсү. Лаборатордук аныктоосу. Атайын профилактикасы. 

19.  Вирус гепатита В.  Характеристика. Носительство. Лабораторная 

диагностика. Специфическая профилактика. Гепатит вирусу В. 

Мүнѳздѳмѳсү. Алып жүрүүчүлүк. Лаборатордук аныктоосу. Атайын 

профилактикасы. 

20.  Вирусы гепатитов С, Д. Их характеристика. Носительство.  Лабораторная 

диагностика. Специфическая профилактика. Гепатит вирустары С, Д. 

Мүнѳздѳмѳсү. Алып жүрүүчүлүк. Лаборатордук аныктоосу. Атайын 

профилактикасы. 

21.  Вирус бешенства. Характеристика. Лабораторная диагностика. 

Специфическая профилактика. Кутурма вирусу. Мүнѳздѳмѳсү. 

Лаборатордук аныктоосу. Атайын профилактикасы. 

22.  Арбовирусы. Природные очаги и циркуляция вирусов. Арбовирустар. 

Табиятта очогу бар инфекцияларда вирустардын айланышы. 



23.  Вирус клещевого энцефалита. Характеристика. Лабораторная диагностика. 

Специфическая профилактика. Кене энцефалитинин вирусу. Мүнѳздѳмѳсү. 

Лаборатордук аныктоосу. Атайын профилактикасы. 

24.  Ретровирусы. Вирус иммунодефицита человека. Характеристика. Пути 

заражения. Профилактика. Ретровирустар. Адамдын иммунножетишсиздик 

вирусу.  Мүнѳздѳмѳсү.  Жугуу жолдору. Профилактикасы. 

25.  Онкогенные вирусы. Характеристика онкогенных вирусов. Онкогендик 

вирустар. Алардын мүнѳздѳмѳсү. 

26.  Метрология. Объект и предмет метрологии.Метрология. Метрология  

илиминин предмети жана обьектиси. 

27.  Понятие о средстве измерений. Ченөө каражаттары жөнүндө түшүнүк. 

28.  Система сертификации Кыргызстана. Правила и порядок проведения 

сертификации продукции. Кыргыз Республикасындагы сөзсүз жүргүзүлө 

турган сертификациялоонун ирээти жана өткөрүү эрежеси. 

29.  Основные понятия сертификации, основные функции сертификации, 

правовые основы сертификации, цели и принципы сертификации. 

Сертификациялоонун негизги түшүнүктөрү, сертификациялоонун негизги 

функциялары, сертификациялоонун укуктук негиздери, 

сертификациялоонун максаттары жана принциптери. 

30.  Метрологические службы, обеспечивающие единство измерений. 

Бирдиктүү ченөөнү камсыз кылган метрологиялык кызматтар. 

31.  Закон об обеспечении единства измерений (В редакции Закона КР от 29 мая 

2012 года № 71). Ченөө бирдигин камсыз кылуу жөнүндөгү мыйзам 

(Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 29-май, 2012-ж., 71). 

32.  Виды стандартов, применяемых в Кыргызстане. Кыргызстанда 

колдонулган стандартташтыруунун түрлөрү. 

33.  Международная организация по стандартизации. Стандартташтыруу 

боюнча эл аралык уюм. 

34.  Основные понятия стандартизации. Стандартташтыруунун негизги 

түшүнүктөрү. 



35.  Международные стандарты качества. Эл аралык сапат стандарттары. 

36.  Государственный контроль и надзор за соблюдением требований 

технических регламентов.   

37.  Мамлекеттик техникалык регламенттердин талаптарынын сакталышына 

көзөмөл жүргүзүү. Система стандартизации в Кыргызской Республике: 

общая характеристика системы и этапы ее реформирования. Кыргыз 

Республикасында стандартташтыруу системасы: системанын жалпы 

мүнөздөмөсү жана аны реформалоонун этаптары. 

38.  Органы и службы стандартизации Кыргызской Республики. Кыргыз 

Республикасынын стандартташтыруу органдары жана кызматтары. 

39.  Порядок разработки и применение национальных стандартов Кыргызской 

Республики. Кыргыз Республикасында улуттук стандарттарын иштеп чыгуу 

жана колдонуу тартиби. 

40.  Межгосударственная система стандартизации. Эл аралык 

стандартташтыруу. 

41.  Международная и региональная стандартизация. Эл аралык жана региондук 

стандартташтыруу. 

42.  Эффективность работ по стандартизации. Стандартташтыруу боюнча 

иштердин натыйжалуулугу. 

43.  Международная система единиц измерений (СИ). Бирдиктердин эл аралык 

системасы (СИ). 

44. Метрологическая деятельность в области обеспечения единства измерений. 

Ченөө бирдигинин камсыз кылуу чөйрөсүндөгү метрологиялык иш. 

45.  Калибровка средств измерений. Өлчөө каражаттарын калибровкалоо. 

46.  Метрологическая экспертиза.Метрологиялык экспертиза. 

47.  Особенности проведения работ при сертификации услуг. Кызматтарды 

сертификациялоодо иштерди жүргүзүү өзгөчөлүктөрү. 

48.  Декларирование соответствия как процедура подтверждения соответствия. 

Шайкештикти тастыктоо жол-жобосу катары шайкештикти декларациялоо. 

49.  Свойства измерений. Ченөө касиеттери. 



50.  Основные понятия сертификации. Сертификациялоодогу негизги 

түшүнүктөр. 

51.  Предмет, объекты, история и задачи микробиологии. Роль 

микроорганизмов в природе и в народном хозяйстве. Микробиология 

предмети, анын изилдөө объектилери, маселелери өнүгүү тарыхы. 

Микроорганизмдердин жаратылышта жана эл чарбасындагы ролу, мааниси. 

52.  Вклад А. Левенгука, Л.Пастера, Р.Коха, И. Мечникова и других ученых в 

развитии микробиологии. А. Левенгук, Л.Пастер, Р.Кох, И. Мечников жана 

башка окумуштуулардын микробиологиянын өнүгүшүнө кошкон 

салымдары. 

53.  Микроскопические методы исследования микроорганизмов. 

Микроорганизмдерди изилдөөнүн микроскоптук методдору. 

54.  Морфология, строение и размножение микроорганизмов. 

Микроорганизмдердин морфологиясы, түзүлүшү жана көбөйүшү. 

55.  Влияние факторов внешней среды на микроорганизмы. 

Микроорганизмдердин өсүп-өнүгүшүнө физикалык, химиялык 

факторлордун таасирлери. 

56.  Метаболизм микроорганизмов. Микроорганизмдердин метаболизми. 

57.  Микрофлора почвы, воды и воздуха. 

58. Топурак, суу, абанын микрофлорасы. Принципы классификации, 

систематика и номенклатура бактерий. Определение понятий: вид, штамм, 

клон, чистая культура. 

59.  Бактериялардын систематикасы жана номенклатурасы. Түр, штамм, клон, 

таза культура түшүнүктөрүнө аныктама берүү. Строение бактериальной 

клетки: основные структурные компоненты и их функции. 

60.  Бактерия клеткасынын түзүлүшү: негизги түзүүчү компоненттери жана 

алардын функциялары. Клеточная стенка грамположительных и 

грамотрицательных бактерий: ультраструктура, химический состав, 

функции. 



61.  Грам оң (Г+) жана Грам терс (Г-) бактерияларынын клетка керегеси: 

ультраструктурасы, химиялык курамы, функциясы. 

62.  Рост и размножение бактерий. Типы и способы деления клеток. 

Бактериялардын өсүүсү жана өрчүүсү. Клеткаларынын бөлүнүү типтери 

жана жолдору. 

63.  Отношение бактерий к температуре. Психрофиллы, мезофиллы, 

термофиллы. Примеры. Бактериялардын температурага болгон катыштары. 

Психрофиллдер, мезофиллдер, термофилдер. Мисалы. 

64.  Культивирование бактерий. Методы выделения чистых культур бактерий и 

их идентификации. Бактерияларды культивирлөө (өстүрүү). 

Бактериялардын таза культураларын алуу жана идентификациялоо 

ыкмалары. 

65.  Классификация питательных сред и их назначение. Требования к 

питательным средам. Азыктык чөйрөлөрдүн классификациясы жана 

алардын колдонулушу. Азыктык чөйрөлөргө коюлуучу талаптар. 

66.  Грибы: строение клетки, основные структурные компоненты, физиология, 

методы культивирования и идентификации. Козу карындар: негизги түзүүчү 

компоненттери, физиологиясы, өстүрүү жана идентификациялоо ыкмалары. 

67.  Характеристика основных классов грибов (Базидиомицеты, Аскомицеты, 

Зигомицеты). Козу карындардын негизги классстарына мүнөздөмө бергиле 

(Аскомицеттер, Базидиомицеттер, Зигомицеттер). 

68.  Особенности полового и бесполого размножения грибов. Козу 

карындардын жыныссыз жана жыныстык көбөйүүсүнүн өзгөчөлүктөрү. 

69.  Типы питания грибов. Козу карындардын азыктануу типтери. 

70.  Участие микроорганизмов в круговороте углерода, кислорода в природе. 

Процессы, в которых они участвуют. Микроорганизмдердин жаратылышта 

кычкылтек жана көмүртек кошулмаларын айлантышы. 

71.  Превращение микроорганизмами соединений азота, серы, фосфора, железа 

и других элементов. Микроорганизмдердин жаратылышта азот, күкүрт, 

фосфор, темир кошулмаларын айлантышы. 



72.  Роль грибов в биосфере и жизни человека. Козу карындардын 

биосферадагы жана адамдын жашоо тиричилигиндеги орду. 

73.  Спиртовое брожение и его возбудители. Практическое значение. Спирттик 

ачууну чакырган микроорганизмдер. Практикалык мааниси. 

74.  Молочнокислое брожение и его возбудители. Практическое значение. Сүт-

кычкыл ачуу жана козгогучу. Практикалык мааниси. 

75.  Маслянокислое брожение и его возбудители. Практическое значение. Май-

кычкыл ачуусун чакырган микроорганизмдер. Практикалык мааниси. 

76.  Уксуснокислое брожение и его возбудители. Практическое значение. 

Уксус-кычкыл ачуусу. Козгогучу. Практикалык мааниси. 

77.  Влияние биологических факторов на микроорганизмы. Биологиялык 

факторлордун микроорганизмдерге тийгизген таасири. 

78.  Трансгенные растения и их применение. Трансгендик өсүмдүктөр жана 

алардын колдонулушу. 

79.  Использование моноклональных антител. Моноклоналдык антителаларды 

колдонуу. 

80.  Клонирование: история метода. Клондоо: ыкманын тарыхы. 

81.  Нанобактерии. Нанобактериялар. 

82.  Биобезопасность: законы, протокола. Биологиялык коопсуздук: мыйзамдар, 

протоколдор. 

83.  Клонирование: этические стороны вопроса. Клондоштуруу: маселенин 

этикалык жагдайы. 

84.  Основные этапы развития генетической инженерии. Гендик инженериянын 

өнүгүшүнүн негизги этаптары. 

85.  Открытие рестриктаз и их использование. Рестриктазалык ферменттердин 

ачылышы жана алардын колдонуусу. 

86.  Эмбриональные стволовые клетки. Эмбриондук өзөк клеткалар. 

87.  Работы Фолька. Фольктун изилдөөлөрү. 

88.  Этапы клонирования. Клондоштуруунун этаптары. 



89.  Гибридизация соматических клеток. Соматикалык клеткалардын 

гибридизациясы. 

90.  Получение трансгенных животных. Трансгендик жаныбарларды алуу. 

91.  Региональные стволовые клетки. Регионалдык өзөк клеткалары. 

92.  Этапы получения рекомбинатной ДНК. Рекомбинанттык ДНКны алуу 

этаптары. 

93.  Клеточная инженерия. Клеткалык инженерия. 

94.  Основные сложности при трансплантации тканей и органов. Ткандарды 

жана органдарды трансплантациялоодогу негизги кыйынчылыктар. 

Использование трансгенных микроорганизмов. Трансгендик 

микроорганизмдерди колдонуу. 

95.  Основные компоненты биотехнологического процесса. Биотехнологиялык 

процесстин негизги компоненттери.  

96.  Нанобиотехнология и ее перспективы. Нанобиотехнология жана анын 

келечеги.  

97.  Тканевая инженерия. Ткандык инженерия.  

98.  Соматические клетки и их использование. Соматикалык клеткалар жана 

аларды колдонуу. 

99.  Биотехнология: история развития. Биотехнология: өнүгүү тарыхы. 

100.  История обнаружения нанобактерий. Нанобактериялардын ачылыш 

тарыхы. 

101.  Культивирование бактерий. Бактерияларды культивациялоо. 

102.  Цель, задачи и методы сельскохозяйственной биотехнологии. Айыл-чарба 

биотехнологиясынын максаты, тапшырмалары жана ыкмалары.  

103.  Культура каллусных тканей и пути ее морфогенеза. Каллустук ткандардын 

культурасы жана анын морфогенезинин жолдору.  

104.  Микроклональное размножение растений. Этапы, методы и факторы, 

влияющие на микроклональное размножение. Өсүмдүктөрдү 

микроклоналдык көбөйтүү. Этаптары, ыкмалары жана микроклоналдык 

көбөйтүүгө таасир берүүчү факторлор.  



105.  Вспомогательные технологии в селекции растений. In vitro скрещивание 

растений. Эмбриокультура. Гаплоидия. Өсүмдүктөрдүн селекциясында 

жардамчы технологиялар. In vitro кыйыштыруу. Эмбриокультура. 

Гаплоидия.  

106.  Криосохранение клеток и тканей. Клеткаларды жана ткандарды 

криосактоо. 

107.  Соматическая гибридизация или слияние протопластов растений. 

Соматикалык гибридизация же өсүмдүктөрдүн протопластарынын 

биригүүсү.  

108.  Микроинъекция ДНК. Электропорация. ДНКаны микроинъекциялоо. 

Электропарация.  

109.  Биологическая баллистика. Биологиялык баллистика. 

110.  Применение бинарных векторов и агробактерий в переносе генов 

растений. Өсүмдүктөрдүн  гендерин өткөрүүдө бинардык векторлорду 

жана агробактерияларды колдонуу.  

111.  Трансплантация эмбрионов животных. Жаныбарлардын эмбриондорун 

трансплантациялоо.  

112.  Получение однояйцевых близнецов. Бир жумурткалык эгиздерди алуу.  

113.  Оплодотворение ооцитов in vitro. Ооциттерди in vitro уруктандыруу. 

114.  Клонирование эмбрионов путем пересадки ядер эмбриональных клеток в 

энуклеированные яйцеклетки. Энуклеирленген жумуртка клеткаларына 

эмбрионалдык клеткалардын ядролорун көчүрүп отургузуу аркылуу 

эмбриондорду клондоо. 

115.  Межвидовые пересадки эмбрионов и получение химерных животных. 

Эмбриондорду түр аралык көчүрүү жана химердик жаныбарларды алуу.  

116.  Биотехнология переработки молочных продуктов. Сүт азыктарын кайра 

иштетүүнүн биотехнологиясы.  

117.  Биотехнология переработки мясных продуктов. Эт азыктарын кайра 

иштетүүнүн биотехнологиясы.  



118.  Биотехнология переработки растительного сырья. Өсүмдүк сырьесун 

кайра иштетүүнүн биотехнологиясы.  

119.  Блок-схема производства биогаза. Биогазды өндүрүүнүн блок-схемасы.  

120.  Блок-схема производства кормового лизина. Тоюттук лизинди 

өндүрүүнүн блок-схемасы.  

121.  Блок-схема производства паприна (кормовых дрожжей). Папринди (тоют 

ачыткысын) өндүрүүнүн блок-схемасы.  

122.  Блок-схема производства спирта из зерна. Дандан спиртти өндүрүүнүн 

блок-схемасы.  

123.  Типовая схема биотехнологического производства. Виды 

биотехнологической стадии.  

124.  Биотехнологиялык өндүрүштүн типтик схемасы.  Биотехнологиялык 

стадиянын түрлөрү.  

125.  Способы разделения жидкости и биомассы. Суюктук менен биомассаны 

бөлүүнүн ыкмалары.  

126.  Способы очистки целевого продукта. Өндүрүлгөн затты тазалоо 

ыкмалары.  

127.  Способы концентрирования целевого продукта. Изготовление товарной 

формы продукта. Өндүрүлгөн затты концентрациялоо ыкмалары. 

Продуктыны товардык формага келтирүү.  

 

 

 


