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

жылына МАКтын суроолору 

 

I. «Методы экспериментальной физиологии» / 

«Эксперименталдык физиологиянын методдору» 

 

1. Основные принципы и правила выполнения современных 

электрофизиологических исследований на животных и человеке.  

Адамда жана жаныбарларда заманбап электорофизиологиялык 

изилдөөлөрдү ѳткѳрүүдѳ негизги принциптери жана эрежелери. 

2. Современная экспериментальная и диагностическая техника, 

используемая в физиологии. 

Физиологияда колдонулуучу заманбап эксперименталдык жана 

диагностикалык техника. 

3. Структурная визуализация повреждений мозга. Связь нарушений 

поведения с повреждением мозга. 

Мээнин бузулушунун структуралык визуализациясы. Мээнин бузулушу 

менен жүрүм-турумдун бузулуусунун байланышы. 

4. Основные принципы и этапы статистической обработки 

физиологических данных.  

Физиологиялык маалыматтарды статистикалык иштеп чыгуунун негизги 

принциптери жана этаптары. 

5. Основные принципы и правила выполнения современных поведенческих 

исследований на животных и человеке.  

Адамда жана жаныбарларда  жүрүм-турум боюнча заманбап 

изилдөөлөрдү ѳткѳрүүдѳ негизги принциптери жана эрежелери. 

6. Исследование физиологических основ поведения у лабораторных 

животных. 



Лаборатордук жаныбарларда  жүрүм-турумдун физиологиялык 

негиздерин изилдөө. 

7. Методические приемы и способы введения фармацевтических 

препаратов лабораторным животным.   

Лаборатордук жаныбарларга фармацевтикалык препараттарды 

киргизүүнүн  методикалык эрежелери жана ыкмалары. 

8. Методы исследования эмоционального статуса у лабораторных 

животных. 

Лаборатордук  жаныбарлардын  эмоционалдык  статусун изилдөө 

усулдары. 

9. Сравнительные характеристики электрических и магнитных сигналов 

мозга. Возможности и ограничения современных методов визуализации 

мозговой деятельности. 

Мээнин электрдик жана магниттик белгилеринин салыштырмалуу 

мүнөздөмөлөрү. Мээ иш аракетинин заманбап визуализациялык 

методдорунун мүмкүнчүлүктөрү жана чектелүүсү. 

10.  Методологические приемы исследования поведения человека. 

Адамдын жүрүм-турумун изилдөөдѳ  методологиялык ыкмалар. 

11.  Электроды для электрофизиологии: виды, физические характеристики, 

правила использования, возможности. 

Электрофизиология үчүн электроддор: түрлөрү, физикалык 

мүнөздөмөлөрү, колдонуу эрежелери, мүмкүнчүлүктөрү. 

12.  Методы экстирпации и подсадки используемые в физиологии: 

характеристика и значение.  

Физиологияда колдонулган экстирпация жана кайра отургузуу 

ыкмалары: мүнөздөмөсү жана мааниси. 

13.  Современные биохимические методы в физиологии.   

Физиологиядагы заманбап биохимиялык методдор. 

14.  Обработка данных с помощью параметрических и непараметрических 

статистических тестов.  



Параметрдик жана параметрдик эмес статистикалык тесттерди колдонуу 

менен маалыматтарды иштеп чыгуу. 

15.  Компьютерные программы для статистического анализа и 

представления физиологических данных: SigmaStat, SigmaPlot, Statistica, 

их возможности и недостатки. Виды статистических диаграмм.  

Физиологиялык маалыматтарды жана статистикалык анализди көрсөтүү 

үчүн компьютердик программалар: SigmaStat, SigmaPlot, Statistica, 

алардын мүмкүнчүлүктөрү жана кемчиликтери. Статистикалык 

диаграммалардын түрлөрү. 

16. Правила выбора адекватного статистического теста для анализа. 

Понятие о выборке. Анализ үчүн адекваттуу статистикалык тестти 

тандоо эрежелери. Тандоо жөнүндө түшүнүк. 

17. Модели электрофизиологического эксперимента in vivo и in vitro. 

In vivo жана in vitro электрофизиологиялык эксперименттин моделдери. 

18. Компьютерное   моделирование,   преимущества   и   ограничения   

компьютерных моделей.  

Компьютердик моделдөө, компьютердик моделдердин артыкчылыктары 

жана чектөөлөрү. 

19. Поведенческие тесты: открытое поле, темновая камера, лучевой 

лабиринт, водный лабиринт Морриса. Возможности использования 

поведенческих тестов, интерпретация результатов, ограничения.  

Жүрүм-турум тесттери: ачык талаа, караңгы камера, нур лабиринти, 

Моррис суу лабиринти. Жүрүм-турум тесттерин колдонуу 

мүмкүнчүлүктөрү, натыйжаларды чечмелөө, чектөөлөр. 

20. Генетические манипуляции. Возможности и перспективы использования 

в современной экспериментальной физиологии.  

Генетикалык манипуляция. Заманбап эксперименталдык физиологияда 

колдонуунун мүмкүнчүлүктөрү жана келечеги. 

 

 



II. «Экология человека» / «Адамдын экологиясы» 

 

1. Влияние абиотических факторов на человека. 

Абиотикалык факторлордун адамдын организмине тийгизген таасири. 

2. Влияние биотических факторов среды на человека. 

Биотикалык факторлордун адамдын организмине тийгизген таасири. 

3. Антропогенные факторы среды и их влияние на организм человека. 

Антропогендик факторлор жана алардын адамдын ден соолугуна 

тийгизген таасири. 

4. Питание. Зависимость питания от экологических условий среды. 

Азыктануу. Чөйрөнүн экологиялык шарттарына байланыштуу 

азыктануунун кѳз карандылыгы. 

5. Адаптация человека к разным экологическим условиям среды. 

Ар түрдүү чөйрөнүн экологиялык шарттарына адамдын ыӊгайланышы. 

6. Определение состояния здоровья населения, их показатели. 

Калктын ден соолугунун абалынын аныктамасы, анын көрсөткүчтөрү. 

7. Влияние факторов среды на генофонд человека. 

Адамдын генофондуна чөйрөнүн факторлорунун таасири. 

8. Основные экотоксиканты окружающей среды.  

Айлана чөйрөнүн негизги экотоксиканттары. 

9. Понятие об экологических типах людей, условия их формирования в 

истории человечества.  

Адамдын экологиялык типтери жѳнүндѳ түшүнүк, адамзат тарыхында 

алардын калыптануу шарттары.  

10.  Стресс как экологический фактор.  

Стресс экологиялык фактор катары. 

11.  Экологические аспекты болезней.  

Оорулардын экологиялык аспекттери. 

12.  Типы ВНД человека, их характеристика.  



Адамдын жогорку нерв системасынын иш аракеттинин типтери, 

мүнѳздѳмѳлѳрү. 

13.  Социальная экология.  

Социалдык экология. 

14.  Микроэлементы и здоровье.  

Микроэлементтер жана ден-соолук. 

15.  Экологические биоритмы. 

Экологиялык биоритмдер. 

16.  Анималотерапия, примеры. 

Анималотерапия, мисалдары. 

17.  Общие закономерности адаптивного процесса. 

Ыӊгайлануу процессинин жалпы мыйзамдары. 

18.  Экологические аспекты хронобиологии. Хронотипы. 

Хронобиологиянын экологиялык аспекттери. Хронотиптер. 

19.  Социально-демографические проблемы в экологии человека. 

Адам экологиясындагы социалдык-демографиялык көйгөйлөр. 

20.  Механизмы адаптации человека к условиям высокогорья.  

Бийик тоолуу шарттарга адамдын ыӊгайланышынын физиологиялык 

механизмдери. 

 

III. «Математическое моделирование биологических процессов»  

 

1. Общие принципы моделирования биологических процессов.  

2. Особенности построение моделей живых систем.  

3. Специфика моделей живых систем. 

4. Этапы теоретического исследования и моделирование. 

5. Стадии теоретического исследования и моделирование. 

6. Применения математических методов и моделирования в исследовании.  

7. Этап выбора типа математической модели.  

8. Принцип «суперпозиции» в линейной математической модели.  



9. Применения вероятностно – статических методов в исследовании 

процессов (В краткой форме). 

10.  Характеристика функции распределения случайных величин.  

11.  Подобие и моделирование в измерительных технологиях при 

исследовании процессов.  

12.  Виды подобии по степени соответствия параметров модели и оригинала.  

13.   Виды моделирование по степени соответствия природы модели и 

оригинала. 

14.  Первая теорема подобия.  

15.  Вторая теорема подобия. 

16.  Третья теорема подобия. 

17.  Виды моделей.  

18.  Построение моделей.  

19.  Методы графической обработки результатов измерений при 

моделировании процесса. 

20.  Методы обработки результатов измерений в моделировании (в краткой 

форме).  

 

«Биологиялык процесстерди математикалык моделдештирүү 

                                                 

1. Биологиялык процесстерди моделдештирүүнүн жалпы принциптери 

2. Тирүү системалардын моделдерин түзүүнүн өзгөчөлүктөрү 

3. Тирүү системалардын моделдеринин өзгөчөлүктөрү 

4. Теориялык изилдөолөрдүн жана моделдештирүүнүн этаптары 

5. Теориялык изилдөолөрдүн жана моделдештирүүнүн баскычтары 

6. Математикалык методдорду жана моделдерди изилдөөлөрдө колдонуу 

7. Математикалык моделдердин типтерин тандоо этабы 

8. Сызыктуу математикалык моделдеги “суперпозиция” принциби 

9. Процесстерди изилдөөлөрдө ыкмымалдык-статикалык  методдорду 

колдонуу (кыскача формада) 



10.  Кокустук чоңдуктарды бөлүштүрүлүүсү функциясына мүнөздөмө 

11. Процесстерди изилдөөлөрдө өлчөө технологияларындагы окшоштуктар 

жана моделдештирүү 

12. Моделдердин параметрлеринин жана түп нусканын шайкештик даражасы 

боюнча окшоштуктардын түрлөрү 

13. Моделдердин параметрлеринин жана түп нусканын шайкештик даражасы 

боюнча  моделдештирүүнүн түрлөрү   

14.   Окшоштуктардын биринчи теоремасы 

15. Окшоштуктардын экинчи теоремасы  

16. Окшоштуктардын үчүнчү теоремасы. 

17.  Моделдердин түрлөрү 

18.  Моделдерди түзүү 

19. Процессти моделдештирүүдө өлчөөнүн жыйынтыктарын графикалык 

иштеп чыгуунун методдору  

20. Моделдештирүүдөгү өлчөөнүн жыйынтыктарын иштеп чыгуунун 

методдору (кыскача формада) 

                          

                                                  


