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Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі 

«Семей медицина университеті» КеАҚ 

Резидентура 

7R09113 «Психиатрия, оның ішінде балалардікі»  

мамандығы бойынша бастапқы емтиханға 

 2020-2021 оқу жылына арналған сұрақтар тізімі 

 

Жалпы сұрақтар 

1. Психиатрия пәні және мақсаты. 

2. Психиатрия дамуының маңызды кезеңдері 

3. Психикалық аурулардың этиологиясы (әлеуметтік,биологиялық, жастық, 

тұқымқуалауфакторлары) 

4. Психиатриялық қызметті ұйымдастыру. Психиатриялық диспансердің мақсаттары 

5. Сараптама түрлері (еңбек, соттық, әскери) 

6. Бұзылыстардың психотикалық және невротикалықд еңгейлері, дәрігердің 

тактикасы. 

7. Түйсік пен қабылдаудың бұзылыстары. 

8. Сенестопатиялар және соматикалық сезімдер. Ажырату диагностикасы. 

Клиникалық мағынасы. 

9. Иллюзиялар, олардың клиникалық түрлері. 

10. Галлюцинациялар, олардың клиникалық түрлері. 

11. Психосенсорлы бұзылыстар және клиникалық түрлері. 

12. Дисморфоманиялық синдром. 

13. Ассоциативті бұзылыстар , олардың мінездемесі. 

14. Сандырақ туралы түсінік, клиникалық түрлері. 

15. Өте бағалы ойлар, олардың түрлері, ойлау патологиясының басқа түрлерінен 

ажырату. 

16. Жабысқақ ойлар, олардың түрлері, ойлау патологиясының басқа түрлерінен 

ажырату. 

17. Есқабілетінің жіктелуі, олардың мінездемесі. 

18. Интеллекттің бұзылулары, деменция түрлері. 

19. Олигофрениялық және дементтік синдромдар. Клиникалық ерекшеліктері. 

20. Гипобулия, абулия, парабулия. Клиникалық мағынасы. 

21. Есеңгіреу, сопор, кома. Клиникалық мағынасы. 

22. Делириозды синдром. Құрылымы, клиникалық мағынасы. 

23. Онейроидты синдром.Құрылымы, клиникалық мағынасы. 

24. Аментивті синдром.Құрылымы, клиникалық мағынасы. 

25. Сананың бұлыңғыр алжасуы,  құрылымы, клиникалық мағынасы. 

26. Корсаков синдромы, құрылымы, мағынасы. 

27. Паранояльды синдром, құрылымы, клиникалық мағынасы. 

28. Психикалық автоматизм синдромы. 

29. Параноидты синдром, құрылымы. 

30. Парафренды синдром, құрылымы,клиникалық мағынасы. 

31. Обсессивті-фобиялық синдром. Клиникалық мағынасы. 

32. Истериялық синдром, құрылымы,клиникалық мағынасы. 

33. Депрессивті синдром, оның құрылымы және ерекшеліктері 

34. Маниакальды синдром, оның құрылымы және еркшеліктері 

35. Истериялық ұстама. Үлкен эпилептикалық ұстамадан клиникалық айырмашылығы. 

36. Кататоникалық синдром, оның мінездемесі 

37. Астеникалық синдром, оның мінездемесі 

38. Апатико-абулиялық синдром.Құрылымы, клиникалық мағынасы 
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39. Ипохондриялық синдром, оның құрылымы және клиникалық мағынасы. 

40. Деперсонализация синдромы, клиникалық мағынасы 

41. Балалардағы психикалық бұзылыстардың дамуының ерекшеліктері. 

42. Ерте жас шамасына қарай балалардағы невропатия синдромы. 

43. Балалардағы гипердинамикалық синдром, клиникалық ерекшеліктері. 

44. Гебоидтты синдром, құрылымы және клиникалық ерекшеліктері. 

45. 10-ХААЖ бойынша психикалық және мінез-құлықтық бұзылыстардың жіктелуі 

                                         

Арнайы сұрақтар 

1. Жұқпалы ауруларда кездесетін психикалық бузылыстар. 

2. ЖИТС кезіндегі психикалық бұзылыстар, клиникасы және терапияның 

ерекшеліктері 

3. Соматикалық ауруларда кездесетін психикалық бузылыстар. 

4. Ми мерезі және үдемелі салдануда кезінде кездесетін психикалық бұзылыстар. 

5. Бас-сүйек ми жарақатының жедел кезеніңде кездесетін психикалық бұзылыстар. 

6. Бас миының дегенеративті ауруларында кездесетін психикалық бұзылыстар 

(Альцгеймер, Пик ауруы, сенильды деменция). 

7. Бас-ми жарақатынан аластаған мерзімдегі психикалық бұзылыстар. 

8. Эпилепсиядағы параксизмальды бұзылыстардың клиникасы. 

9. Эпилепсиядағы мінез-құлқының өзгерулері және деменция. 

10. Биполярлы аффективтті бұзылыс, клиникасы және ағымзандылықтары. 

11. Биполярлы аффективтті бұзылыстың маниакальды және депрессивті фазаларының 

мінездемесі, байқалатын соматикалық бұзылыстары. 

12. Шизофрения, негізгі психопатологиялық симтоматикасы және ағымының түрлері. 

13. Кататониялық шизофрения, көріну мінездемесі. 

14. Гебефенді шизофрения, шизофрениялық дефект туралы ұғым. 

15. Параноидты шизофрения, оның клиникалық көріністері. 

16. Шизофренияның қатерлі түрлері. 

17. Балалар шизофрениясы. Клиника және ағымы. 

18. Невротикалық тиктер. 

19. Балалардың ерте аутизмі, клиникасы, ағымы және болжамы. 

20. Дәлелді медицинаның көз-қрасымен психикалық ауруларды емдеу жолдары 

(биологиялықтерапия,психотерапия, әлеуметтік терапия). 

21. Бас миының жарақаты кезіндегі психикалық бұзылыстардың емі. 

22. Шизофрения терапиясының әдістері. 

23. Эпилепсия емінің жалпы міндеттері. 

24. Биполярлы аффективтті бұзылыстың емі. 

25. Психикалық бұзылыстардың психогигиенасы және психикалық алдын алу. 

26. Транквилизаторлар, қолдану көрсеткіштері. 

27. Психотерапия және олардың түрлері. 

28. Психофармакотерапиядан асқыну. 

29. Ұйқының бұзылуы және олардың терапиясы.. 

30. Антидепрессанттар, олардың негізгі топтары. 

31. Тырыспаға қарсы заттар, қолдану көрсеткіштері. 

32. Ноотроптар, қолдану көрсеткіштері. 

33. Нейролептиктер, негізгі топтары, қолдану көрсеткіштері. 

34. Реактивті жағдайлар, реактивті психоздардың клиникасы. 

35. Невроздар, клиникалық түрлері, этиологиясы және патогенезі. 

36. Неврастения, клиникасы және ағымы. 

37. Жабысқақ жағдайлар неврозы, клиникасы және ағымы. 

38. Истериялық невроз, негізгі клиникалық көріністері. 
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39. Истерия кезіндегі соматикалық және неврологиялық бұзылыстар, олардың ажырату 

диагностикасы. 

40. Жарқаттан кейінгі стресстік бұзылыс, клиника, ағымы. 

41. Паникалық шабулар: құрылымы, клиникалық мағынасы. 

42. Психопатиялар, клиникалық жүйесі. 

43. Стреске реакциялар және бейімделудің бұзылулары. Төтенше жағдайлар кезіндегі 

психикалық бұзылыстар. 

44. Физиологиялық бұзылыстарға байланысты мінез-құлық бұзылыстары (анорексия, 

булимия, ұйқының бұзылуы, жыныстық бұзылыстар). 

45. Психиатриядағы жедел-жәрдем жағдайлар (психомоторлық озу, тамақтан бас 

тарту, өз-өзіне қол жұмсау әрекеттері). 

 

 

 


