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Дайындау  бағыты: 8D015 – «Жаратылыстану пәндері бойынша мұғалімдер 

даярлау» 

Білім беру бағдарламалар тобы:  D014 – «Биология педагогтерін даярлау» 

 

«Биология» білім беру бағдарламасы бойынша  

докторантураға түсу емтиханы сұрақтарының  

ТІЗІМІ 

(2019-2020 оқу жылына) 

 

1-ші бейіндік пәні: «Генетика»   

 

1. Іс жүзінде барлық өзгергіштік тек модификациялық болады 

2. Тышқандардың  таза линиясы сипатталады  

3. Диплоидты организмдер популяциясында болуы мүмкін бір геннің 

аллельдерінің ең көп саны тең 

4. Дұрыс емес пайымдауды табыңыз 

5. Жыныспен тіркескен гендер бойынша сүтқоректілердің аталықтары  

6. Бал ара аталықтары – трутеньдерде хромосома жиынтығы болады 

7. Жас кезінде аталық болып, ал жетілген кезінде аналық болуға қабілетті  

8. Аталған полиплоидтардың қайсысы – ұрықсыз? 

9. Дұрыс емес пайымдауды таңдаңыз. Мутациялар  

10. Сүтқоректілердің жыныс жасушалары 

11. Әдетте, бір дараның гомологиялық хромосомалары  ерекшеленеді  

12. Осы түрде Мендель заңдарының орындалуы үшін міндетті шартты 

таңдаңыз  

13. Гендердің хромосомада орналасқаны туралы гипотезаны алғаш рет ұсынған  

14. Дрозофиланың политенді хромосомаларының алғашқы цитологиялық 

карталарын құрастырған  

15. Тұқым қуалаушылық тасымалдаушысы - бұл макромолекула, және сонымен 

бірге тұрақты емес полимер деген идеяны ұсынған  

16. ХХ ғасырдың басында, тұқым қуалаушылық молекуласы әлі белгісіз болған 

кезде, оның рөліне басты кандидаттар деп қарастырылды  

17. Эмпирикалық бақылаулардан шығарылған Вавиловтың тұқым қуалайтын 

өзгергіштігі гомологиялық қатарларының заңы көрсетеді  

18. Будандар ұрпақтарындағы ажырау туралы Мендельдің заңдары 

сипаттайтын өзгергіштік  

19. Аталғандардың ішінде Мендельге не белгілі болды және ол мұны өзінің 

эксперименттерімен растады? 

20. Гендердің өзгермейтіндігі туралы Мендельдің түсінігі алғаш рет күмән 

тудырды 

21. Прокариоттар оперонының құрамына кірмейді  

22. Прокариоттар оперонындағы құрылымдық гендердің саны  
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23. РНҚ-полимераза ферментімен өзара әрекеттеседі 

24. Ген-операторға әрекет ететін ақуыз-репрессорларды синтездеу 

25. Оперондағы  ген-оператор 

26. Эукариоттар  опероны  

27. Эукариоттар  оперонының құрылымдық аймағы  

28. Ақуыз биосинтезіне қатысатын гендер және олардың өнімдері ақуыздар – 

бұл 

29. Мембраналар ақуыздарының синтезіне жауап беретін гендер  

30. Онтогенездің белгілі бір кезеңінде белсенді болатын гендер  

31. Хромосоманың ұзындығы бойынша қозғалуы мүмкін гендер, бұл ретте 

басқа гендердің белсенділігін өзгертеді     

32. Прокариоттардағы ақуыз биосинтезінің бірінші кезеңі       

33. Прокариоттардағы ақуыз биосинтезінің екінші кезеңі       

34. Үш нуклеотидтен кодондарға бөлу - таза функционалдық және трансляция  

процесі кезінде ғана болады  

35. Генетикалық кодтағы мағыналық кодондар саны  

36. Кодондар саны - генетикалық кодта" нонсенс"  

37. Организмдердегі гендердің тіркесу топтарының саны ненің санына 

байланысты?  

38. Өсімдіктердің таза линиясы - бұл ненің ұрпағы? 

39. Иттерде қара жүн (А) қоңырдан (а) басым, ал қысқа аяғы (В) – аяқтың 

қалыпты ұзындығынан (b) басым. Тек аяқтың ұзындығы белгісі бойынша 

гетерозиготалы қара қысқа иттің генотипін таңдаңыз. 

40. Хроматидтер - бұлар 

41. Өсімдіктердің жаңа полиплоид сорттарын алу үшін селекцияда 

42. Қызыл және ақ гүлдері бар (толымсыз доминанттылық) түн аруы  

өсімдіктерін  шағылыстырудан қызғылт гүлдері бар түн аруы 

өсімдіктерінің қандай пайызын  күтуге болады? 

43. Альбинизм рецессивті аутосомды генмен, ал гемофилия – жыныспен  

тіркескен рецессивті генмен анықталады. Альбинос, әрі гемофилик 

әйелдің генотипін көрсетіңіз 

44. Адамның көзінің түсін аутосомды ген анықтайды, ал дальтонизм - 

рецессивті, жыныспен тіркескен ген. Көзінің түсі қара, түсті қалыпты 

ажырататын, әкесі - дальтоник (қара көзділік  көгілдір көзділіктен басым) 

әйелдің генотипін анықтаңыз 

45. Альбинизм рецессивті аутосомды генмен, ал гемофилия – жыныспен 

тірукескен рецессивті генмен анықталады, Альбинос, гемофилик-әйелдің    

генотипін көрсетіңіз 

46. Сұр денелі қалыпты қанатты шыбынды қара денелі жетілмеген  

қанатты шыбынмен будандастыру кезінде тіркескен тұқым қуалау заңы 

көрінеді, өйткені гендер орналасқан: 

47. Екі тіркескен гендердің арасындағы кроссинговер жиілігі мына 

шектерде өзгереді 

48. Отбасында 5 қыз дүниеге келді. Алтыншы ұл баланың туылу 
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ықтималдығы қандай? 

49. Жұмыртқаның даму кезеңінде жынысы орта температурасымен 

анықталатын түрді таңдаңыз 

50. Тауық кариотипі -  

 51. Ірі қара малының сүттілігі, құстардың жұмыртқалағыштығы, 

адамдағы сақал пішіні - белгілердің мысалдары 

 52. Адамда шашының жоқтығы (таздығы) ер адамдарда доминантты  

және әйелдерде рецессивті. Мүйізділік қошқарда доминантты және 

аналық қойда рецессивті. Бұл белгілердің мысалдары 

 53. Мысықтардағы O гені жыныспен тіркескен және жүнінің қызыл түсін 

анықтайды, ал оның + аллелі қара түсті анықтайды. Басқа гендерге 

қарағанда, бұл геннің аллельдері толық немесе толық емес басымдылыққа 

ие емес, кодоминанттылық көрсетеді: O + генді гетерозиготты мысықтар 

теңбіл түсті, яғни оларда қара және қызыл дақтар кезектесіп келеді. Бұл O 

геннің салдары 

 54. Сүтқоректілердің ағзасында кездеседі 

6. 55. Т. Морганның тұқым қуалаушылықтың хромосомалық теориясына 

қандай ережелер жатпайды? 

56. Генетикалық код триплеттілігі туралы идеяны алғаш рет ұсынған  

57. Генетикалық код толық жазылып, Колд-Спринг-Харбордағы 

генетиктер симпозиумында ХХ ғасыр биологиясының ең үлкен жетістігі 

ретінде баяндалды. 

58. 1962 ж. ДНҚ құрылымының моделі үшін Нобель сыйлығын Джеймс 

Уотсон және Фрэнсис Крик алды. Бұл модельді жасауда зерттеуші өз 

зерттеулері арқылы алған рентгенограммалар басты рөл атқарды, бірақ 

ол зерттеуші сыйлық табыс етілген күнге дейін өмір сүре алмады. 

Бүгінде оның есімі ұлы ашылулар жасаған авторлар қатарында орын 

алады. Бұл 

59. Генетикалық код 

60. ДНҚ молекуласында аденил нуклеотиді нуклеотидтердің жалпы 

санының 18%-ын құрайды. Нуклеотидтердің басқа түрлерінің 

әрқайсысының санын анықтаңыз (%- бен) 

          
 

2-ші бейіндік пәні: «Молекулалық биология»   

 

1. Ақуыз пептидтік тізбегінің кеңістікте α – ширатпа не β құрылым күйінде 

болуы:  

2. Молекулалық биология ғылымының негізгі зерттеу объектілері: 

3. ДНҚ, РНҚ құрылымын  зерттейтін  биологияның бір бөлімі: 

4. Жасуша ақуыздарының құрылысын, қызметтерін зеттейді: 

5. 1935жылы  ДНҚ – ның қос ширатпалы құрылысын анықтап, оның моделін 

құрастырған ғалымдар: 

6. Ақуыздарды «протеин» деп атауды ұсынған:: 

7. Ақуыз молекуласында аминқышқылдар бір – бірімен  байланысы: 

8. Ақуыз құрылысын полипептидтік теориясын қалыптастырған:: 
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9. Күрделілік дәрежесіне  қарай  барлық ақуыздық заттар бөлінеді: 

10. Адам ағзасында ақуыздардың неше түрі табылған: 

11. Радикалдардың физикалық – химиялық қасиеттеріне қарай 

аминқышқылдары бөлінеді: 

12. Қазіргі кезде табиғатта  аминқышқылдардың неше түрі анықталды: 

13. Полярлы аминқышқылдар: 

14. Полярлы емес аминқышқылдар 

15. Алмастыруға болмайтын аминқышқылдар:  

16.  Жартылай алмастыруға болатын аминқышқылдар:  

17. Алмастыруға болатын аминқышқылдар 

18. Транслокация түрлері 

19.Адам ағзасында РНҚ және ақуыз синтезін қадағалайтын гендер:  

20.Хромасомалар құрылымының өзгеруімен жүретін мутациялар 

21.  ДНҚ – репликациясының әдістері: 

22.  ДНҚ  молекуласының сырт пішініне қарай түрлерге бөлінеді: 

23. Лидерлік пептидінде аминқышқыл қалдығы: 

24.  пре – РНҚ молекуласының пісіп жетілуі: 

25. ДНҚ синтезі басталуы үшін міндетті түрде  қажет: 

26. Митохондрия ДНҚ  репликациясын жүзеге асыратын  түрі: 

27. ДНҚ –дан  генетикалық ақпараттық РНҚ   молекуласына көшірілуі: 

28. РНҚ синтезі үшін құрылыс материалдары: 

29. РНҚ синтезін өз бетінше (ұйытқысыз) жүргізе алатын фермент 

30. Транскрипцияның ең алғашқы кезеңі 

31. пре – тРНҚ молекуласының сырт пішіні: 

32. Ақуыз биосинтезгі үшін матрица (қалып): 

33. Экзондық бірізділіктің тұтас бір тізбекке жалғануы 

34. ДНҚ молекуласындағы құрылымдық  өлшем бірлігінің бірі: 

35. Е.coli жасушасында лактозаның галактозаға және глюкозаға ыдыратады:  

36.  Оперондардағы оператор мен гендер арасындағы ДНҚ – ерекше учаскесі: 

37.  “Молшылық” гендердің экспрессиялануынан теріде синтезделеді: 

38. “Молшылық” гендердің экспрессиялануынан бұлшықетте синтезделеді: 

39. “Молшылық” гендердің экспрессиялануынан көзде синтезделеді: 

40.  Гендердің экспрессиялануының  механизмдерін зерттеу  объекті: 

41. Е.coli жасушасында лактоза оперонының  реттелуін зерттегендер:  

42.  E. coli тіршілігі үшін қалыпты энергия көзі:    

43. Лактоза оперонында неше ген болады: 

44. Лактозаның жасушасына ену үшін қажетті фермент: 

45. Оперонның  түр саны: 

46. Реттеуші гендерге жатады: 

47. Рекомбинацияның ең кіші өлшем бірлігі 

48. Адамның сома жасушасындағы ДНҚ – ның жалпы мөлшері: 

49. Геномның қайталанатын нуклеотидтер бірізділігі: 

50. Сателиттік ДНҚ геномының қамтитын пайызы:  

51. Бір полепептид тізбегін кодтайтын ДНҚ учаскесі:  

52. Жүздеген  рет жұптасып байланысқан қайталанулар типі: 
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53. Геномдық мутацияларға жатады 

54. Қызметтік маңызды ақуыздың синтезделуін болдырмайтын мутация: 

55. Кадонның өзгеруіне алып келетін мутациялар 

56. Мағыналы кадонның мағынасыз стоп кадонға өзгеруіне алып келеді: 

57. Этилениминнің және формальдигидтің мутагендік әсерін анықтады: 

58. Бактерия хромосомасынан тәуелсіз репликациялы сақина элемент:  

59. Ядролық ДНҚ хромосомасынан тыс орналасқан гендер жиынтығы  

60. Хромасоманың екі иінін қамтып центромерамен  жүретін инверсия: 
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