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БЕКІТІЛДІ 
 

D080 - «Биология» 

білім беру бағдарламалары тобына 

докторантураға  түсушілерге арналған 

емтихан бағдарламасы 

 

 

1. Жалпы ережелер. 

 

1. Бағдарлама «Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру 

бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгілік 

қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 

жылғы 31 қазандағы № 600 бұйрығына (бұдан әрі – үлгілік қағидалар) сәйкес жасалды. 

2.  Докторантураға түсу емтиханы эссе жазудан, докторантурада оқуға дайындығына 

тест тапсырудан (бұдан әрі – ОДТ), білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша 

емтиханнан және сұхбаттасудан тұрады. 

 

Блогы Балы 

1. Эссе  10 

2. Докторантурада оқуға дайындық тесті 30 

3. Білім беру бағдарламасы тобының 

бейіні бойынша емтихан 
40 

4. Сұхбаттасу 20 

Барлығы/ өту ұпайы 100/75 

 

3. Түсу емтиханының ұзақтығы – 4 сағат, осы уақыт ішінде оқуға түсуші эссе 

жазады, докторантурада оқуға дайындық тестінен өтеді, электрондық емтихан билетіне 

жауап береді. Сұхбаттасу ЖОО базасында жеке өткізіледі. 

 

2. Түсу емтиханын өткізу тәртібі. 

 

1. D080 «Биология» білім беру бағдарламалары тобына докторантураға түсушілер 

проблемалық / тақырыптық эссе жазады. Эссе көлемі – 250-300 сөзден кем болмауы керек. 

2. Электрондық емтихан билеті 3 сұрақтан тұрады. 

 



Білім беру бағдарламасы тобының бейіні бойынша емтиханға  

дайындалуға  арналған тақырыптар. 

 

Пән «Теориялық биология» 

 

Органикалық әлем жүйесі. Тіршіліктің  біртектілігі мен көптүрлілік заңы немесе 

Сент-Илер заңы. Тіршіліктің глобальдық заңының принциптері, немесе Вернадскийдің 

бірінші заңы. Биологиялық эволюция. Органикалық мақсатқа лайықтылық заңы немесе 

Аристотель заңы. Табиғи сұрыптау заңы немесе Дарвин заңы. 

Ағзаның жеке-дара дамуы. Онтогенетикалық қартаю және жаңару заңы немесе Кренк 

заңы. Онтогенездің бір тұтастығы заңы немесе Дриш заңы.  

Тіршіліктің физиолого-биохимиялық мәні. Тірі заттардың химиялық құрылымы 

туралы заңы немесе Энгельстің бірінші заңы. Биохимиялық процестердің жүйелі құрылымы 

заңы немесе Берталанфи заңы. 

Тіршіліктің генетика-кибернетикалық мәні. Биологиялық құбылыстардың 

ақпараттармен келіскен заңы, немесе Уоддингтон заңы. Биологиялық ақпараттардың 

үзіліссіздігі мен дискреттік заңы, немесе Морган-Эфрусси заңы.  

Планетаның  тіршілігі және Адам. Адамның қалыптасуы мен дамуындағы еңбектің 

ролі жөніндегі заңы, немесе  Энгельстің екінші заңы. Сананың биосфералық ролі заңы 

немесе Вернадскийдің екінші заңы. 

 

Пән «Клеткалық биология» 

 

Жасушалар теориясы. Жасуша - тіршілік етудің элементтік бірлігі. Жасуша - бұл 

біріктірілген функционалды бірліктердің біртұтас жүйесі. Жасушалардың гомологиясы. 

Жасушадан жасушаға дейін. Бір және көпжасушалы ұйым. Жасушаның тығыздығы. 

Цитология әдістері. Жарық микроскопиясы. Жасушалардың тіршілігін зерттеу. 

Бекітілген жасушаларды зерттеу. Электрондық микроскопия: кopпycкyляpлы oбъeкттерді 

кoнpacтау, ультрамикроскопия, электронды микроскопияның басқа арнайы әдістері. 

Жасушалардың фракциялануы. 

Жасуша ядросының құрылысы мен химиясы. Ядролық құрылымдардың 

морфологиясы. Жасуша тіршілігіндегі ядролық құрылымдардың полюсі. Прокапиоттың 

ядролық компоненттері. Эвкариотты жасушалардың ядросы. Эухроматин және 

гетерохоматин. Хром циклі. Митоздық хромосоманың жалпы морфологиясы. Эукариот 

жасушалық циклі. Эндоны дайындау және полиплоидия. Хромосоманың фазалық ядродағы 

кеңістіктегі орналасуы. 

Хроматин құрылымы және химиясы. ДНҚ химиясы. Эвкариотты ДНҚ 

репликациясы. Хроматиннің негізгі белоктары - гистондар. Гистондардың функционалдық 

қасиеттері. ДНҚ-ны есептеудің бірінші деңгейі. Нуклеокомның құрылымдық полюсі. 

Репликацияға және транскрипцияға арналған хиклеокомдар. ДНҚ-ны сығудың екінші 

деңгейі - 30 нм фибрилляция. Таза ақуыздар. ДНҚ түтін домендері - хроматтың құрылымдық 

ұйымының үшінші деңгейі. 

Нуклеолус - рибосома көзі. Рибосома құрылысы. Жасушадағы ядро санын не 

анықтайды. Гендердің көптігі. Күшейтілген ядролар. рРНҚ рибоком гендерінің құрылысы 

мен қызметі. Ядро құрылымы. Фибриллярлық орталық және ядро ұйымдастырушы. 

Ядролардың құрылымдық типтері. Ядро белоктары. Ядроның синтездің арнайы локусы 

ретінде жұмысының жалпы схемасы. Ядроның канондық емес жаңа функциялары. Митоз 

кезіндегі ядро: перифериялық хроматикалық материал. 

Ядролық қабық. Ядро компоненттері. Ядролық-цитоплазмалық алмасудағы ядро 

мембранасының полюсі. Капиофильді ақуыздардың импорты. Митоздағы ядро 

мембранасының динамикалық цитоплазмасына ядродан экспорттау. 



Цитоплазма. Гиалоплазма және органеллалар. Биологиялық мембраналардың 

жалпы қасиеттері. Негізгі мембраналық мембрана - липидтердің қос қабаты. Мембрана 

ақуыздары билипидті қабатқа енеді. Мембраналардың липидтері мен ақуыздары бүйірлік 

қозғалғыштыққа ие. Жасушалық мембраналар симметриялы. Әр түрлі мембраналардың әр 

түрлі қасиеттері бар. Мембраналар цитоплазмалық ақуыздармен бейімделген. 

Цитоплазмалық мембраналардың өсуі дайын мембраналық көпіршіктердің сіңуіне 

байланысты жүреді. 

Плазмалық мембрана. Плазманың тосқауылдық-көліктік өрісі. Иондар мен төмен 

молекулалық байланыстардың трансмикс арқылы ауысуы. Везикулярлық трансферт: 

эндоцитоз және экзоцитоз. Плазмолеманың рецепторлық полюсі. Жылтыр білім. Арнайы 

жасушааралық байланыстар (контактілер). Өсімдіктердің жасушалық қабырғасы (қабығы). 

Жасушалық бактериалды қабықшалар. 

Жасуша тасымалдауындағы вакуолярлық жүйе. Вакуумдық жүйенің жұмысының 

жалпы сызбасы. Түйіршікті эндоплазмалық ретикулум. Еритін ақуыздардың тасымалдануы. 

Қауіпсіз (мембраналық) ақуыздардың тасымалдануы. Жасуша мембраналарының синтезі. 

Эндоплазмалық ретикула мен Гольджи аппараты арасындағы көлік. 

Гольджи аппараты. Гольджи аппаратының ұсақ құрылымы. Гольджидің құпия 

қызметі. Гольджи аппаратындағы белоктардың модификациясы. Гольджи аппаратындағы 

тиіндерді жеңу. 

Лизосомалар. Лизосоманың жалпы сипаттамасы. Лизосоманың морфологиялық 

гетерогендігі. Лизо патологиясы. 

Тегіс тор және басқа мембраналық вокулалар. Қуанышты (агранулалық) 

эндоплазмалық петикула. Баки немесе тыныштық жасушалары. Сфералар. Пероксидтер 

(микроорганизмдер). Ақуыздардың бөлінуі және мембраналар мен бактериялардың түзілуі. 

Цитоплазма: жасушаларды энергиямен жабдықтау жүйелері. Митохондрия - 

құрылысы мен қызметі. Жалпы морфология. Ультрадыбыстық митоксоний. 

Митоксондтардың қызметі. Бактериялардағы тотығу фосфофирациясы. Митоксондар 

санының көбеюі. Митоксондарды автоматты түрде өндіру. Гондриома. 

Жасушаның тірек-қимыл аппараты. Аралық жіптер. Микрофиламенттер. 

Микротүтікшелер. Микрофиламенттердің жалпы қасиеттері. Бұлшықет емес 

жасушалардың актин-миозин компоненттері. Бұлшықет жасушалары. Микротүтікшелердің 

жалпы сипаттамасы. Динеиндер мен кининдер қозғалтқыш белоктары болып табылады. 

Жасуша орталығы. Орталықтар мен орталықтар. Орталық цикл. Базальды денелер, 

баулар мен кірпікшелердің құрылысы мен қозғалысы. Бактериялардың қозғалу жүйесі. 

Жасушаларды бөлу механизмдері. Митоздық жасушалардың бөлінуі. Мейоз. 
Митоздың жалпы ұйымдастырылуы. Митоз эукапиотының әртүрлі түрлері. Митоздық 

фигураның мофологиясы. Орталықтар және кинетоксоп. Митоздың динамикасы. 

Микротүтікшелер жүйесінің өзін-өзі ұйымдастыруы. Жасуша митозы. Бактерия 

жасушаларының бөлінуі. Мейоздық бөлінудің І фазаға дейінгі сипаттамалары. Миотикалық 

бөлінудің І кезеңі. 

Жасуша циклінің реттелуі. Жасушалардың өлімі: некроз және апоптоз. Митозды 

ынталандыру факторы. Циклиндер. Сүтқоректілердегі жасуша бөлінуі. Жасуша циклінің 

анықтама нүктелері. 

 

Пән «Қоршаған ортаны қорғау және биоалуантүрлілікті сақтау» 

 

«Қоршаған ортаны қорғау және биоалуантүрлілікті сақтау» пәні мен міндеттері. 

Қоршаған ортаны қорғау.  Қоршаған ортаның табиғи жағдайын жақсарту. Табиғи 

ресурстарды тиімді пайдалану. Табиғи байлықтарды сақтау және көркейту негізінде табиғат 

пен қоғамның өзара үйлесімді әрекетін қамтамасыз етуге бағытталған мемлеккеттік және 

қоғамдық іс шаралар жүйесі. Қоршаған ортаны қорғау әдістері. Талдау. Биологиялық алуан 



түрліліктің құрамдары. Сақтау. биологиялық алуан түрлілікті және оның құрамын анықтау, 

сақтау және тұрақты, тиімді пайдалану шараларын іске асыру. 

Қоршаған табиғи ортаның жалпы жағдайы. 

Бүгінгі таңдағы қоршаған ортаның жай-күйі. Адам және қоршаған орта. Қоршаған 

ортаны қорғаудың негізгі шартттары. Қоршаған ортаны ластануы. Биологиялық алуан 

түрліліктің бүгінгі таңдағы мәселелері. Сақтау. Биологиялық сан алуандықты тұрақты 

пайдалану. Оның құрамдас бөліктерін тұрақты қолдану. Генетикалық  ресурстарды 

пайдалануға байланысты пайданы ақиқатты түрде және тең негізде алу. 

Биоалуантүрліліктің жағдайының қазіргі заманғы экологиялық күйін бағалау 

әдістері. 

Биогеоценоз туралы ілім – экожүйе мен биоалуантүрлілікті тұрақтылықтың ғылыми-

теоретикалық негізі. Өсімдіктер экожүйе компоненті (биогеоценоз). Биогеоценоздағы 

биотаның автотрофты бөлігі. Фототрофтар, олардың қызметі және ерекшеліктері. Экожүйе 

алуантүрлілігі. Қорғауға алынған орта аймақтар мен белгілі аймақтардағы флорасы және 

фаунасы. Белгілі аймақтық флора мен фауна инвентаризациясы және ерекше қорғалатын 

аймақтар. Биологиялық алуантүрлілікті қорғаудың приоритеттері. Биожүйе күйінің 

ұзақмерзімді мониторингі. Экожүйе өзгергішітігін болжау. Стратегияның мақсаттары мен 

міндеттері; биологиялық алуантүрлілікті қорғау мен тиімді пайдаланудағы қызметтердің 

стратегиялық бағыттары. Биологиялық алуантүрлілікті қорғау мен оңтайлы қолданудағы 

хұқықтық негіздерді пайдалана білу. Биологиялық мониторингті құрастыру жүйесі. Қорғауға 

алынған аймақтар мен биоалуантүрлілік. Орман экожүйесінің инвентаризациясы. Мүктер 

флорасының инвентаризациясының аяқталуы. Балдырлар флорасының инвентаризациясы 

және тізімін шығару.  

Қоршаған ортаны қорғау және биоалуантүрлілікті сақтау міндеттемелері. 
Биоалуандықты сақтау бойынша жүзеге асыру жоспарын және ұлттық стратегиясын құру. 

Жоспар шараларын қаржымен қамтамасыздандыру. Қорғау үшін обьектілерді анықтау. 

Шаруашылықтың әсерінен биосаналуандыққа қауіпті бағалау. Биосаналуандығының 

ахуалына мониторинг өткізу, проблема бойынша мәліметтер банкін құру. Генетикалық 

модифицирленген ағзаларды бақылау.Сирек және жоғалып жатқан түрлерді қорғауды, заңды 

түрде бекіту. Жоғалып жатқан түрлерді қайта көбейту бойынша шараларды жүзеге асыру. 

Тұрақты қолдану бойынша шаралар қабылдау.Биологиялық сан алуандық қоспалары. 

Экологиялық білімді дамыту. Ағарту және тәрбие. Биосаналуандығы мүдделерін есептеу 

бойынша мәліметтерді жинау. Шаруашылық жобаларды жоспарлау және жүзеге асыру 

бойынша жұмыстар жүргізу. 

Қоршаған ортаны қорғау, биоалуантүрлілікті сақтау жолдары. 

Сыртқы орта факторлары, популяциялық циклдың өтуін тежейді және биологиялық 

алуантүрліліктің ретін тежейді. Ерекше қорғалатын аймақтардың сызба нұсқасын келтіру 

және қорықтар салу, ұлттық саяжайлар және ботаникалық бақтар. Орман экожүйесін сақтау 

және олардың компоненттерін тиімді пайдалану. Қазақстанның таулы өнімдік 

ормандарының in-situ сақтау. Бірқатар қорғалатын шалшықты аймақты шеңдерлердің 

сызбасын көрсету халықаралық маңызы бар, Рамсарской Конвенция бойынша. Заңдық 

негізді дамыту биологиялық алуантүрлілікті тиімді пайдалану және қорғау. Аймақтық 

байланыстарды күшейту және биологиялық алуантүрлілік жөніндегі мәселелерді 

халықаралық тұрғыдан қолға алу. Ерекше қорғауға алынған аймақтарға анықтама беру, даму 

сызбасын құрастыру, қорықтарды құрастыру, ұлттық саяжайлар мен ботаникалық бақтар. 

Биоалуантүрлілікті қорғау, қорғау мақсаттары. Ин ситу жағдайында таулы экожүйенің 

агроалуантүрлілігін қорғау. Қорғау категориялары. Балқаш және Алакөль көлдерінің 

биоқорын тиімді пайдалану, ондағы биоалуантүрлілікті қорғау, шөлге айналудан қорғау. 

Каспий биоалуантүрлілігін қорғау. 

 

Пән «Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау» 

 (Генетика және молекулалық биология) 



 

Қазіргі генетика пәні мен міндеттері 

Заманауи генетика әдіснамасы. Классикалық генетика заңдылықтарын жүйелік 

талдауда қолдану. Ғылыми зерттеудің эмпирикалық деңгейі және процедуралары. 

Генетиканың әртүрлі бағыттарының мақсаттары, міндеттері, болашағы және әдістері 

(фармакогенетика, қоршаған ортаның генетикасы, радиациялық генетика, медициналық 

генетика, онкогенетика, иммуногенетика және т.б.). Тұқымқуалаушылық, тұқымқуалау, 

мұрагерлік.  

Модельдік объектілер және олардың генетикалық зерттеулердегі рөлі.  
Модельдік объектілердің биологиялық ерекшеліктері және олардың генетикалық 

зерттеулердегі рөлі. Прокариоттар мен эукариоттар клеткаларының ұйымдастырлуының 

негізгі айырмашылықтары. Өсімдіктер мен жануарлардың тіршілік циклдері туралы 

білімдерін генетикалық тәжірибелерде қолдану. Зерттеу мақсаты мен міндеттеріне сәйкес 

модельдік объектіні таңдау. Биоэтика мәселелері мен қауіптері. Генетикалық зерттеулердегі 

деректерді интерпретациялаудың статистикалық әдістері. 

Генетикалық зерттеулердегі молекулалық-генетикалық талдау әдістері. 
Генетикалық процестердің механизмдерін (гендердің экспрессиясы, трансляция, 

транскрипция, қалпына келтіру, метилдеу және геномдық импринтинг және т.б.), жеке 

гендердің әсерін және гендердің өзара әрекеттесулерін, атап айтқанда генетикалық 

супрессияны зерттеуде молекулалық-генетикалық әдістерді қолдану. Канцерогенез 

дамуының факторларын анықтау әдістері. Онкологиялық ауруларды молекулалық-

генетикалық бағалау әдістері. Гаметогенезді молекулалық-генетикалық зерттеу әдістері. 

Молекулалық диагностика. 

Тамақ өнеркәсібі, ауылшаруашылығы, медицинадағы мәселелерді шешуде 

генетикалық әдістерді қолдану.  
Тамақ өнеркәсібі, ауылшаруашылық мәселелерін генетикалық әдістер негізінде шешу. 

Адамдарды жасанды ұрықтандырудың қазіргі заманғы әдістерінің генетикалық негізі (IVF). 

Полимеразды тізбекті реакция (ПТР) әдісі: реакцияның қағидаты, кезеңдері, компоненттері. 

ПТР-дің әртүрлілігі мен жабдықтары. Дің жасушаларын пайдалану болашағы мен мәселелері.   

Гендік инженерияның жалпы принциптері мен әдістері.  

Гендік инженерияда қолданылатын ферменттерге шолу. Сүтқоректілер клеткаларын 

жасанды жағдайда өсірудің  генетикалық инженериясы. ДНҚ бойынша негізделген 

векторлық жүйелер. ДНҚ молекулаларының клеткаларға еңгізуі. Өнімділігі жоғары және 

зиянкестерге төзімді ауылшаруашылық дақылдарды алу. Өсімдіктер трансформациясының 

қазіргі әдістері. Өсімдіктің вирустары гендік инженерия үшін вектор ретінде. Трансгенді 

өсімдіктерді қолдану. 

Радиациялық генетика.  

Радиациялық зақымдану кезіндегі тұқым қуалайтын бұзылулар. Денеге 

радионуклидтердің түсу жолдары. Радиациялық генетика әдістері. Ядролық медицина. 

«Бейбіт» атом. Биодозиметрия  

Генетикалық талдаудың негізгі бағыттары. 

Фенотиптен генотипке классикалық тәсілі және генотиптен фенотипке молекулалық-

генетикалық әдістер. Мендель заңдары. Морган мектебінің тұқымқуалаушылықтың 

хромосомалық теориясы. 

Дәнді дақылдар селекциясының қазіргі жетістіктері. Бидайдың хромосомалық 

инженериясының әдістері. Өсімдіктердің гетеро-, поли- және анеуплоидиясы мәселелері. 

Өсімдіктер мен, атап айтқанда, дәнді дақылдар мысалындағы хромосомалық ауытқулар. 

Хромосомалардың номенклатурасын өндеу. Анеуплоидтардың ашылуы, зерттелуі және 

қолданылуы. Жұмсақ бидайдың анеуплоидты қатарларын құру әдістері. Анеуплоидтарды алу 

схемалары. Будандастыруға арналған бастапқы материалдардың алуан түрлілігін арттыру 

әдісі ретінде химиялық және радиациялық мутагенез. 

Хромосомалардың құрылымы мен қасиеттері.  



Хромосомалық қайта құрылулар. Прокариоттық және эукариоттық хромосомалар мен 

олардың қасиеттерін салыстырмалы түрде талдау.  Хромосомалардың эухроматинді және 

гетерохроматикалық аймақтары. Хромосомаларда гендерді локализациялау әдістері. 

Мутацияны генетикалық талдауда қолдану. 

Мутациялардың эндогендік және экзогендік көздері. Гендік, хромосомалық және 

геномдық мутациялар, олардың жіктелуі және мутациялардың пайда болуына байланысты 

аурулардың мысалдары. Мутацияның көзі ретінде қозғалмалы элементтер. Индуацияланған 

және спонтанды мутагенез. 

Ж-Б. де Ламарк және Ч. Дарвиннің эволюциялық көзқарастары. Ж-Б. Ламарктың 

эволюциялық көзқарастары. Прогрессивті эволюцияның (градациялардың) және түртүзілудің 

қозғаушы күштері. Ламарктың қарама-қайшы көзқарастары. Дарвин бойынша эволюцияның  

басты қозғаушы күштері. Дарвин теориясының негізгі ережелері. Эволюцияның синтездік 

теориясының негізгі ережелері. 

Популяция - эволюциялық процестің қарапайым бірлігі екендігі. Популяция 

эволюцияның қарапайым бірлігі болып табылады. Популяцияның генетикалық 

гетерогенділігі және полиморфизмы. Популяцияның генетикалық бірлігі. Харди-Вайнберг 

заңы. Харди-Вайнберг теңдеуінің орындалу жағдайлары.  

Эволюцияның генетикалық негіздері. Өзгергіштік: фенотиптік, генотиптік, 

паратиптік, модификациялық. Модификациялар.  Реакцияның нормасы. Адаптивті 

реакцияның нормасы туралы түсінік. 

Эволюцияның элементарлы факторлары.  

Популяцияның генотиптік құрылымының өзгеруіне әкелетін эволюциялық факторлар. 

Табиғи сұрыпталу және ықтималдық пен мүмкіндіктің маңызы. 

Түрлердің биологиялық және эволюциялық маңызы.  
Түр туралы жалпы концепция, оны әмбебап қолданудағы қиындықтың сипаттамасы. 

Түрлер санының көбею себептері. Түртүзілу. Лезде түртүзілу. Біртіндеп және симпатриялық 

түртүзілу 

Антропогенез.  
Жануарлар әлеміндегі адамның орны. Адамның ата тегі. Homo эволюциясының негізгі 

кезеңдері. Homo sapiens дамуының негізгі кезеңдері. Адам эволюциясындағы еңбек және 

әлеуметтік тіршілік салттарының рөлі. Қазіргі адамның эволюциясына қарапайым 

эволюциялық факторлардың әсері. 

 

3. Пайдаланылған әдебиеттер тізімі. 
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