
Вопросы для ГАК магистратура направление: 520900 “Биоэкология” 

 

“ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА” 

 

1. Принципы экологической экспертизы. 

2. Объект  экологической экспертизы. 

3. Субъект экологической экспертизы. 

4. Государственная экологическая экспертиза.  

5. Общественная экологическая экспертиза.  

6. Международные договоренности в области экологической 

экспертизы.  

7. Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) 

8. Что такое экологический контроль? 

9. Что такое ущерб окружающей среде? 

10. Закон Кыргызской Республики Об экологической экспертизе 

11. Международное сотрудничество в области экологической экспертизы 

12. Финансирование экологической экспертизы 

13. Нормативы качества окружающей среды 

14. Что такое зоны чрезвычайной экологической ситуации 

15. Что такое экологическое правонарушение? 

16. Что такое экологическое преступление? 

17. Нормативы предельно допустимых вредных воздействий на 

окружающую среду 

18. Нормирование качества окружающей среды 

19. Что такое вред окружающей среде? 

20. Что такое экологическая безопасность? 

 

 

 



“ЭКОЛОГИЯ ПОПУЛЯЦИЙ И СООБЩЕСТВ” 

1. Популяционная структура вида 

2. Территориальная иерархия популяций 

3. Экологический подход к определению популяции 

4. Географический подход к определению популяции 

5. Генетический подход к определению популяции 

6. Размер популяции (популяционные законы) 

7. Возрастная и половая структуры популяций 

8. Пространственная и этологическая структуры популяций 

9. Поддержание пространственной структуры 

10. Поддержание генетической структуры 

11. Регуляция плотности населения 

12. Циклические колебания численности популяции и их причины 

13. Типы динамики численности 

14. Жизненные «стратегии» популяций 

15. Биоценоз и его компоненты 

16. Трофическая структура биоценозов 

17. Пространственная структура биоценозов 

18. Экологическая ниша вида 

19. Жизненные формы видов 

20. Устойчивость и развитие биоценозов 

21. Динамика экосистем 

22. Мониторинг и его виды 

23. Критерии оценки качества окружающей среды 

24. Экологические стратегии и типы динамики численности 

25. Характеристика гомеостаза популяционной группы 

 

 

 

 



“ОХРАНА И ВОСПРОИЗВОДСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ” 

 

1. Охрана природы и рекультивация земель на территориях, интенсивно 

освоенных хозяйственной деятельностью 

2. Изменения видового и популяционного состава фауны и флоры, 

вызванные деятельностью человека 

3. Интродукция преднамеренная и случайная, ее последствия 

4. Значение не возделываемых и исключаемых из хозяйственного оборота 

земель для поддержания экологического равновесия в биосфере 

5. Биосферные заповедники и другие охраняемые территории: основные 

принципы выделения, организации и использования 

6. Общая харакеристика водных ресурсов  

7. Общая характеристика земельных ресурсов  

8. Что такое природоохранная деятельность ? 

9. Характеристика водных объектов 

10. Характеристика водного фонда  

11. Что такое сельскохозяйственное угодья? 

12. Плата за загрязнение окружающей среды  

13. Основные виды природопользования. Планирование и 

прогнозирование.  

14.  Лицензирование потребления природных ресурсов.  

15.  Лимитирование природопользования. 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАКтын суроолору Багыты: 520900 “Биоэкология”,  магистратура 

 

«ЭКОЛОГИЯЛЫК ЭКСПЕРТИЗА» 

 

1. Экологиялык экспертизанын принциптери. 

2. Экологиялык экспертизанын объектиси. 

3. Экологиялык экспертизанын субъектиси. 

4. Мамлекеттик экологиялык экспертиза. 

5. Коомдук экологиялык экспертиза. 

6. Экологиялык экспертиза жаатындагы эл аралык сүйлөшүүлөр. 

7. Курчап турган чөйрөгө тийүүчү таасирлерди баалоо (КЧТТБ). 

8. Экологиялык көзөмөл деген эмне? 

9. Курчап турган чөйрөгө келтирилген зыян деген эмне? 

10. Экологиялык экспертиза боюнча КРнын мыйзамы. 

11. Экологиялык экспертиза жаатындагы эл аралык кызматташуулар. 

12. Экологиялык экспертизаны каржылоо 

13. Курчап турган чөйрөнүн сапатынын нормативдери 

14. Өзгөчө экологиялык кырдаал зоналары деген эмне? 

15. Экологиялык  укук бузуулар деген эмне? 

16. Экологиялык кылмыш деген эмне? 

17. Курчап турган чөйрөгө жол берилген максималдуу зыяндуу 

таасирлердин нормативдери 

18. Курчап турган чөйрөнүн сапатын нормалдаштыруу 

19. Что такое Экологическая безопасность? 

20. Курчап турган чөйрөгө зыян  келтирүү деген эмне? 

 

 

 

 

 



“ПОПУЛЯЦИЯНЫН ЖАНА БИРИМДИКТИН ЭКОЛОГИЯСЫ” 

 

1. Түрдүн популяциялык структурасы 

2. Популяциянын аймактык иерархиясы 

3.  Популяцияны аныктоонун экологиялык ыкмасы 

4.  Популяцияны аныктоонун географиялык ыкмасы 

5. Популяцияны аныктоонун генетикалык ыкмасы 

6. Популяциянын өлчөмү (популяциялык мыйзамдар) 

7. Популяциянын курактык жана жыныстык структурасы 

8. Популяциянын мейкиндик жана этологиялык структурасы 

9. Популяциянын мейкиндик структурасын сактоо 

10. Популяциянын генетикалык структурасын сактоо 

11. Калктын жыштыгын жөнгө салуу 

12. Популяциянын санынын туюк термелүүсү жана анын себептери 

13. Сандын динамикасынын типтери 

14. Популяциянын “жашоо” стратегиясы 

15. Биоценоз и его компоненты 

16. Биоценоздун трофикалык структрасы 

17. Биоценоздун мейкиндик структрасы 

18. Түрдүн экологиялык текчеси 

19. Түрлөрдүн жашоо формалары 

20. Биоценоздордун туруктуулугу жана  өрчүүсү 

21. Экосистеманын динамикасы 

22. Монитроинг жана анын түрлөрү  

23. Курчап турган чөйрөнүн сапатын баалоо критерийлери 

24.  Сандын динамикасынын экологиялык стратегиялары жана типтери 

25. Популяциялык топтордун гомеостазынын мүнөздөмөсү 

 

 

 



“ЖАРАТЫЛЫШ РЕСУРСТАРЫН КОРГОО ЖАНА КАЙРА 

ӨНДҮРҮҮ” 

 

 

1. Чарбалык иш-аракеттер менен интенсивдүү өздөштүрүлгөн аймактарда 

жаратылышты коргоо  жана  жерлерди рекультивациялоо 

2. Адамдын иш-аракеттеринен келип чыккан фаунанын жана флоранын 

түрдүк жана популяциялык курамынын өзгөрүүсү 

3. Атайын жана кокустан интродукция, анын кесепеттери 

4. Иштетилген жана чарбалык жүгүртүүдөн чыгарылган жерлердин 

биосферанын тең салмактуулугун сактоогоду мааниси 

5. Биосфералык коруктар жана башка корголуучу аймактар:бөлүп 

алуунун, уюштуруунун жана пайдалануунун негизги принциптери 

6. Суу ресурстарына жалпы мүнөздөмө 

7. Жер ресурстарына жалпы мүнөздөмө 

8. Жаратылышты коргоо иш-чаралары деген эмне? 

9. Суу объекттерине мүнөздөмө 

10. Суу фондуна мүнөздөмө 

11. Айыл-чарба жерлери деген эмне? 

12. Курчап турган чөйрөнү булгоого төлөмдөр 

13. Жаратылышты пайдалануунун негизги түрлөрү. Пландаштыруу жана 

прогноздоо 

14. Жаратылыш ресурстарын пайдалануунун лицензиялоо 

15. Жаратылышты пайдаланууну лимиттештирүү 

                

 

 

 


