
ВОПРОСЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА ПО НАПРАВЛЕНИЮ  

720200 «БИОТЕХНОЛОГИЯ» магистратура (2020-2021 учебный год) 

 

720200 «БИОТЕХНОЛОГИЯ» БАГЫТЫ БОЮНЧА МАМАЛЕКЕТТИК 

ЭКЗАМЕНДИН СУРООЛОРУ магистратура (2020-2021-окуу жылы) 

 

1. Что такое органопрепараты? Органопрепарат деген эмне? 

2. Значение антибиотиков и понятие. Антибиотиктер жөнүндө түшүнүк 

жана анын мааниси. 

3. Получение вакцин антибиотиков. Антибиотик вакциналарын алуу. 

4. Экстрагирование сырья. Чийки затты экстакциялоо. 

5. Методы очистки сырья. Характеристика сырья. Чийки затты тазалоо 

ыкмалары. Чийки заттын мүнөздөмөсү. 

6. Ферменты растительного происхождения. Өсүмдүк тектүү ферменттер. 

7. Неблагоприятное воздействие вакцин и вакцинации. Вакцинанын жана 

вакцинациянын жагымсыз таасир берүүсү. 

8. Возникновение антибиотиков. Антибиотиктердин келип чыгышы. 

9. Ферменты микробиологического происхождения. Микробиологиянын 

негизиндеги ферменттер. 

10.  Безопасность препаратов растительного происхождения. Өсүмдүк 

тектүү ферменттердин коопсуздугу. 

11.  Понятие иммунобиотехнологии. Иммунобиотехнология жөнүндө 

түшүнүк. 

12.  Биообъекты растительного происхождения. Өсүмдүк тектүү 

биообъекттер. 

13.  Технологическаяая схема производства препаратов. Препараттарды 

өндүрүүнүн технологиялык схемасы. 

14.  Типичная технологическая схема очистки и концентрирования 

препаратов. Препараттарды тазалоонун жана концентрациялоонун 

типтик схемасы. 



15.  Условия ферментации антибиотиков. Антибиотиктердин 

ферментациясынын шарттары. 

16.  Методология теоретических исследований. Теориялык изилдөөнүн 

методологиясы. 

17.  Методология экспериментальных исследований. Эксперименталдык 

изилдөөнүн методологиясы. 

18.  Культура клеток и тканей растений. Өсүмдүк клеткаларынын жана 

ткандарынын културасы. 

19.  Основные виды хроматографии. Хроматографиянын негизги түрлөрү. 

20.  Методы ИК – спектроскопии. ИКнын ыкмалары – спектроскопия. 

21.  Рентгеноструктурный анализ биологических объектов. Биологиялык 

объектилердин рентген структуралык анализи. 

22.  Основные типы биореакторов. Биореакторлордун негизги түрлөрү. 

23.  Электрофорез и его виды. Электрофорез жана анын түрлөрү. 

24.  Питательные среды, применяемые в биотехнологии. Биотехнологияда 

колдонулган азыктандыруучу чөйрө. 

25.  Растровая (сканирующая) электронная микроскопия. Растрдык 

(сканерлөө) электрондук микроскопия. 

26.  Седиментационный и центрифугальный методы анализа. 

Седиментациялык жана центрифугалык анализ ыкмалары. 

27.  Методы спектрального анализа. Спектралдык анализдин ыкмалары. 

28.  Методы секвенирования нуклеиновых кислот. Нуклеин кислоталарын 

секвенирлөө ыкмалары. 

29.  Принцип и основные стадии ПЦР.  ПЧРдин принциби жана негизги 

этаптары. 

30.  Что такое кишечные инфекции? Ичеги-карын инфекциялары деген 

эмне? 

31.  Пищевые добавки характеристика. Тамак-аш кошулмалары. 

32.  Пути поступления в организм человека ртути. Адамдын денесине 

сымаптын кирүү жолдору. 



33.  Пищевые отравления и их классификации. Тамактан уулануу жана 

алардын классификациясы. 

34.  Виды радиоактивного излучения. Радиоактивдүү нурлануунун 

түрлөрү. 

35.  Что такое химические загрязнители. Химиялык булгоочу заттар деген 

эмне. 

36.  Радиопротекторы. Радиопротекторлор. 

37.  Биоконверсия. Биоконверсия. 

38.  Силосование. Силос жасоо. 

39.  Получения биогаза. Биогаз өндүрүү. 

40.  Биодизель. Биодизель. 

41.  Вермикомпостирование. Вермикомпосттоо. 

42.  Что такое пуга? Пуга деген эмне? 

43.  Преимущество биоконверсионных процессов перед химическими. 

Биоконверсия процесстеринин химиялыктан артыкчылыгы. 

44.  Пути попадания тяжелых металлов в организм. Организмге оор 

металлдардын кирүү жолдору. 

45.  Инновации в области экологической биотехнологии. Экологиялык 

биотехнология тармагындагы инновациялар. 

46. Теории инновации и становление инновационной экономики. 

Инновациянын жана инновациялык экономиканын теориялары. 

47.  Модели инновационных процессов. Инновациялык процесстердин 

моделдери. 

48.  Основные элементы процесса инновационной экономики. 

Инновациялык экономика процессинин негизги элементтери. 

49.  Понятие инноваций и инновационного процесса. Инновация жана 

инновациялык процесс жөнүндө түшүнүк. 

50.  Понятие технологических укладов их признаки и причина смены. 

Технологиялык буйруктар, алардын белгилери жана алмашуу себеби. 



51.  Японская модель инновационного процесса. Инновациялык 

процесстин жапон модели.  

52.  Свойства и факторы инновации. Инновациянын касиеттери жана 

факторлору. 

53.  Виды инновации их классификации. Инновациянын түрлөрү жана 

алардын классификациясы. 

54.  Параметры классификации инноваций в биотехнологии. 

Биотехнологиядагы инновацияларды классификациялоонун 

параметрлери 

55.  Экономика инновационных процессов. Инновациялык процесстердин 

экономикасы. 

56.  Инновационная политика и сценарии инновационного развития. 

Инновациялык саясат жана инновациялык өнүгүүнүн сценарийлери 

57.  Правовые и организационные аспекты инновационной политики в 

развитых странах. Өнүккөн өлкөлөрдөгү инновациялык саясаттын 

укуктук жана уюштуруучулук аспектилери. 

58.  Подготовки инновационных менеджеров и создание инновационной 

инфраструктуры. Инновациялык менеджерлерди окутуу жана 

инновациялык инфраструктураны түзүү. 

59.  Формы государственной поддержки инновационной деятельности. 

Инновациялык ишмердүүлүктү мамлекеттик колдоо формалары. 

 

 


