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Вопросы для ГАК  бакалавр. Направление: 520900 «БИОЭКОЛОГИЯ» 

 

 

“ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ “ 

 

1. История развития особо охраняемых территорий 

2. Основные подходы к организации особо охраняемых природных 

территорий 

3. Биологическое разнообразие Кыргызстана 

4. Угрозы биологическому разнообразию 

5. Меры по сохранению  биологического разнообразия 

6. Категории ООПТ в Кыргызстане 

7. Основные задачи особо охраняемых природных территорий  

8. Государственные заповедники Кыргызстана, их цели и задачи  

9. Функциональные зоны государственных заповедников, режим охраны  

10. Биосферный заповедник Кыргызстана, его цели и задачи  

11. Государственные природные национальные парки Кыргызстана, их 

цели и задачи 

12. Функциональные зоны природных национальных парков, режим 

охраны  

13. Заказники, их  цели и задачи  

14. Памятники природы, их цели и задачи 

15. Научная работа, экологическое образование на территории ООПТ 

16. Ответственность за нарушение режима особо охраняемых природных 

территорий 

17. Территории Всемирного наследия 

18. Водно-болотные угодья. Рамсарская Конвенция (Кыргызстан, 2002 г.) 

19. Ботанические сады, дендропарки, их цели и задачи 

20. Опыт охраны природы на ООПТ за рубежом 

21. Что такое «Летопись природы»? 

22. Редкие, исчезающие животные, охраняемые на территориях ООПТ 

Кыргызстана 

23.  Закон Кыргызской Республики "Об особо охраняемых природных 

территориях" 

24. Красная книга Кыргызстана 

25. Реализация Конвенции по сохранению  биологического разнообразия в 

Кыргызстане 

26. Государственные ботанические заказники Кыргызстана 

27. Государственные комплексные заказники Кыргызстана 
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28. Государственные лесные заказники Кыргызстана 

29. Государственные охотничьи заказники Кыргызстана 

30. Роль ООПТ в сохранении биологического разнообразия 

 

 

«БИОИНДИКАЦИЯ ЭКОСИСТЕМ» 

  

1. Что такое Биоиндикация? 

2. История становления биоиндикации как науки. 

3. Что такое биоиндикатор? 

4. Какие виды биоиндикаторов бывают? 

5. Напрвления биоиндикации по объектам исследования. 

6. Типы чувствительности (биоиндикации) в зависимости от развития 

реакции во времен» (по Stocker из Schubert). 

7. Стресс и стресс-факторы в биоиндикации. 

8. Оптимум и сиссиум в биоиндикации. 

9. Летальные факторы в бииндикации. 

10. Закон Шелфорда, Тинемана и Либиха. 

11. Назовите биоиндикаторов состояния воды. 

12. Биоиндикаторы – гидробионты обитающие в чистой воде. 

13. Биоиндикаторы – гидробионты обитающие в среднезагрязнённой воде. 

14. Биоиндикаторы – гидробионты обитающие в загрязненной воде. 

15. Назовите биоиндикаторов воздуха  

16. Назовите биоиндикаторов почвы 

17. Что такое Allium тест и как проводится? 

18. Как проводится тест на кресс-салате, редиске? 

19. Как проводится тест на Daphnia magna 

20. Отбор проб почвы методом «конверта». 

21. Биоиндикация на разных уровнях организации живого: клеточный и 

субклеточный уровни. 

22. Биоиндикация на разных уровнях организации живого: организменный 

уровень. 

23. Биоиндикация на разных уровнях организации живого: популяционно-

видовой уровень 

24. Биоиндикация на разных уровнях организации живого: экосистемный 

уровень. 

25. Биоиндикация на разных уровнях организации живого: биосферный 

уровень. 

26. Некрозы и их классификация в биоиндикации. 
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27. Хлорозы как биоиндикационный признак. 

28. Биоиндикация в Кыргызстане. 

29. Что такое этобиоиндикация? 

30. Что такое биотический индексы? 

 

“ЭКОЛОГИЯ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ” 

1. Предмет и задачи экологии.  

2. Физико-химическая среда обитания организмов. Экологические 

факторы. 

3. Характеристика факторов среды (абиотические, климатические, 

почвенные, факторы водной среды) 

4. Внутривидовые и межвидовые взаимоотношения между организмами. 

5. Лимитирующие факторы. Закон минимума. Закон Шелфорда. 

6. Экологические ниши и жизненные формы организмов. 

7. Популяция,  и ее характеристика: численность, плотность, 

рождаемость, смертность, продолжительность жизни, кривые выживания. 

8. Структура популяции: возрастная, половая, этологическая, 

пространственная. 

9. Динамика численности популяций. Экологические стратегии 

выживания. Антропогенное воздействие на популяции. 

10. Механизмы регуляции численности популяции. Гомеостаз на уровне 

популяции. 

11. Биоценоз и его структура 

12. Экосистема – основное понятие экологии. Структура экосистемы. 

13. Биологическая регуляция геохимической среды: гипотеза Геи 

14. Продуктивность экосистем и ее типы. 

15. Классификация  экосистем.  

16. Метаболизм и размеры особей 

17. Агрегация, принцип Олли и безопасные поселения 

18. Основные типы водных экосистем и их особенности. 

19. Классификации наземных экосистем  (биомная классификация). 

20. Агроэкосистемы: структура, разнообразие, устойчивость. 

21. Энергия в экосистемах.  

22. Экологические пирамиды. 

23. Экологическая сукцессия. 

24. Динамика экосистем. Циклические и поступательные изменения 

экосистем. 
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25. Эволюция экосистем 

26. Биогеохимические циклы 

27. Основные этапы биологической эволюции биосферы. Техносфера. 

Ноосфера.  

28. Глобальные и региональные экологические кризисы. Экологические 

катастрофы.  

29. Основные принципы охраны природы. Уровни биологического 

разнообразия и методы их охраны. Экологическое прогнозирование. 

30. Понятие о биосфере, учение В.И. Вернадского о биосфере 

 

 

 

МАКка суроолор Багыты: 520900 «БИОЭКОЛОГИЯ» 

 

 

“ӨЗГӨЧӨ КОРГОЛУУЧУ ЖАРАТЫЛЫШ АЙМАКТАРЫ” 

 

1. Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын өнүгүү тарыхы 

2. Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарын уюштуруунун негизги 

ыкмалары 

3. Кыргызстандын биологиялык ар түрдүүлүгү 

4. Биологиялык ар түрдүүлүккө коркунучтар 

5. Биологиялык ар түрдүүлүктү сактоо боюнча иш-чаралар 

6. Кыргызстандагы ӨКЖА категориялары 

7. Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын негизги милдеттери 

8. Кыргызстандын мамлекеттик жаратылыш коруктары, алардын максаты 

жана милдеттери 

9. Мамлекеттик жаратылыш коруктарынын функционалдык зоналары, 

коргоо режими 

10. Кыргызстандын биосфералык коругу, анын максаты жана милдеттери 

11. Кыргызстандын мамлекеттик жаратылыш парктары, алардын максаты 

жана милдеттери 

12. Кыргызстандын мамлекеттик жаратылыш парктарынын 

функционалдык зоналары, коргоо режими 

13.  Заказниктер, алардын максаты жана милдеттери 

14. Жаратылыштын эстеликтери, алардын максаты жана милдеттери 

15. ӨКЖА аймагындагы илимий иштер, экологиялык билим берүү 
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16. Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын аймагында режимди 

бузууга жоопкерчилик 

17. Дүйнөлүк мурастардын аймагы 

18. Суулуу-саздак жерлер. Рамсар Конвенциясы (Кыргызстан, 2002 ж.) 

19. Ботаникалык бактар, дендропарктар, алардын максаты жана 

милдеттери 

20. Чет өлкөлөрдөгү ӨКЖА жаратылышты коргоо тажрыйбалары 

21. “Жаратылыш летописи” деген эмне? 

22. Кыргызстандын ӨКЖА аймагында корголгон сейрек кездешкен, 

азайып бара жаткан жаныбарлар 

23. Кыргыз Республикасынын “Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактар 

жөнүндөгү” мыйзамы 

24. Кыргызстандын Кызыл китеби 

25. Кыргызстанда Биологиялык ар түрдүүлүктү сактоо боюнча 

Конвенциянын ишке ашырылуусу 

26. Кыргызстандын мамлекеттик ботаникалык заказниктери 

27. Кыргызстандын  мамлекеттик комплекстик заказниктери 

28. Кыргызстандын мамлекеттик токой заказниктери 

29. Кыргызстандын экологиялык коридорлору 

30. Биологиялык ар түрдүүлүктү сактоодогу ӨКЖА ролу 

 

«ЭКОСИСТЕМАЛАРДЫН БИОИНДИКАЦИЯСЫ»  

 

1. Биоиндикация деген эмне? 

2. Биоиндикациянын илим катары калыптанышы. 

3. Биоиндикатор деген эмне? 

4. Биоиндикаторлордун кандай түрлөрү бар? 

5. Биоиндикациянын изилдөө объектилерине карата багыттары. 

6. Биоиндикациялык реакциялардын өрчүүсүнүн убакыттан көз 

карандылыгына карата сезгичтиктин (биоиндикациянын) тиртери (Stocker из 

Schubert боюнча). 

7. Стресс жана биоиндикациядагы стресс-факторлор. 

8. Биоиндикациядагы оптимум жана сиссиум. 

9. Биоиндикациядагы леталдык факторлор. 

10. Либихтин, Шелфорддун жана Тинемандын мыйзамдары. 

11. Суунун абалынын биоиндикаторлорун атагыла. 

12. Таза сууларда байырлоочу гидробионт – биоиндикаторлор. 

13. Орточо (аз) булганган сууларда байырлоочу гидробионт – 

биоиндикаторлор. 
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14. Булганган сууларда байырлоочу гидробионт – биоиндикаторлор. 

15. Абанын биоиндикаторлорун атагыла. 

16. Топурактын биоиндикаторлорун атагыла. 

17. Allium тест деген эмне жана ал кантип жүргүзүлөт? 

18. Кресс-салат жана шалгам менен тест кантип жүргүзүлөт? 

19. Daphnia magna менен тест кантип жүргүзүлөт? 

20. Топурак үлгүлөрүн алуунун «конверт» усулу. 

21. Тиричиликтин ар кандай уюмдашуу деңгээлдериндеги биоиндикация: 

клеткалык жана субклеткалык деңгээлдер.   

22. Тиричиликтин ар кандай уюмдашуу деңгээлдериндеги биоиндикация: 

организмдик деңгээл. 

23. Тиричиликтин ар кандай уюмдашуу деңгээлдериндеги биоиндикация: 

популяциялык-түрдүк деңгээл. 

24. Тиричиликтин ар кандай уюмдашуу деңгээлдериндеги биоиндикация: 

экосистемалык деңгээл. 

25. Тиричиликтин ар кандай уюмдашуу деңгээлдериндеги биоиндикация: 

биосфералык деңгээл. 

26. Некроздор жана алардын биоиндикациядагы классификациясы. 

27. Хлороздор биоиндикациялык белги катары. 

28. Кыргызстандагы биоиндикация. 

29. Этобиоиндикация деген эмне? 

30. Биоталык индекс деген эмне? 

 

“ЭКОЛОГИЯ ЖАНА ЖАРАТЫЛЫШТЫ ҮНӨМДҮҮ ПАЙДАЛАНУУ” 

1. Экология предмети жана милдеттери.  

2. Организмдердин жашоо чөйрөсүнүн физикалык-химиялык касиеттери. 

Экологиялык шарттар. 

3. Чөйрөнүн шарттарынын мүнөздөмөсү (абиотикалык, климаттык, 

топурак, суу  чөйрөсүнүн шарттары) 

4. Организмдер ортосундагы түр ичиндеги жана түрлр ортосундагы өз ара 

байланыштар 

5. Чектөөчү шарттар. Минимум закону. Шелфорддун закону. 

6. Экологиялык текче жана организмдердин жашоо формалары 

7. Популяция, жана анын мүнөздөмөсү: саны, тыгыздыгы, төрөлүү, 

өлүмгө дуушар болуу, жашоо узактыгы,  жашап кетүүсүнүн ийри сызыгы. 

8. Популяциянын структурасы: курактык, жыныстык, этологиялык, 

мейкиндик. 
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9. Популяциянын санын динамикасы. Жашап кетүүнүн экологиялык 

стратегиясы. Популяцияга антропогендик таасирлер. 

10. Популяциянын санын жнгө салуу механизмдери. Популяциянын 

деңгээлиндеги гомеостаз. 

11. Биоценоз жана анын структурасы 

12. Экосистема – экологиянын негизги түшүнүгү. Экосистеманын 

структурасы. 

13. Геохимиялык чөйрөнү биологиялык жө биологиялык жөнгө салуу: 

Геанын гипотезасы. 

14. Экосистеманын өндүрүмдүүлүгү жана анын типтери. 

15. Экосистеманын классификациясы. 

16. Метаболизм жана особдордун өлчөмү. 

17. Агрегация, Оллинин принциби жана коопсуз отурукташуу. 

18.  Суу экосистемасынын негизги типтери жана алардын өзгөчөлүктөрү. 

19. Кургактык экосистемасынын классификациясы (биомдук 

классификация). 

20. Агроэкосистема: структурасы, ар түрдүүлүгү, туруктуулугу. 

21. Экосистеманын энергиясы. 

22. Экологиялык пирамида. 

23. Экологиялык сукцессия. 

24. Экосистеманын динамикасы. Экосистеманын туюк жаан туюк эмес 

өзгөрүүлөрү. 

25. Экосистеманын эволюциясы. 

26. Биогеохимиялык циклдер. 

27. Биосферанын биологиялык эволюциясынын негизги этаптары. 

Техносфера. Ноосфера.  

28. Глобалдык жана аймактык экологиялык кризистер. Экологиялык 

катастрофалар. 

29. Жаратылышты коргоонун негизги принциптери. Биологиялык ар 

түрдүүлүктүн деңгээлдери жана аларды коргоонун методдору. Экологиялык 

прогноздоо. 

30. Биосфера жөнүндөгү түшүнүк. Биосфера жөнүндөгү окуу В.И. 

Вернадскийдин окуусу. 

 

 


