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 2020-2021 оқу жылына арналған сұрақтар тізімі 

 

Жалпы сұрақтар 

1. Сот медицинасы және сот-медициналық сараптама ұғымының анықтамасы. 

2. Қазақстан Республикасындағы сот медицинасының негізін қалаушылар. 

3. Сот-медициналық сараптаманың объектілері. 

4. Сот-медициналық сараптаманы тағайындау және жүргізу негіздері мен тәртібі. 

5. Медициналық сот сарапшысы ұғымының анықтамасы. 

6. Сарапшының практикалық қызметінің түрлері. 

7. "Сарапшы қорытындысының" мазмұны мен құрамдас бөліктері. 

8. Сарапшының қорытындыларына қойылатын талаптар.  

9. Сот-медициналық сараптамалардың түрлері. 

10. Мемлекеттік медициналық сот сарапшысының құқықтары. 

11. Мемлекеттік медициналық сот сарапшысының міндеттері 

12. Сот-медициналық сараптама жүргізу кезінде сарапшыдан бас тарту негіздері. 

13. Қазақстан Республикасындағы сот-медициналық сараптама мекемелерінің 

құрылымын дамытудың негізгі аспектілері. 

14. Қазақстан Республикасындағы сот-медициналық сараптама мекемелерінің 

құрылымдық ұйымы. 

15. Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік медициналық сот сарапшысының 

қызметін реттейтін заңнамалық және ведомстволық көздер. 

16. Өлу және өлім ұғымдарының анықтамасы. 

17. Терминалды жағдайлар.  

18. Өлімнің сот-медициналық (әлеуметтік-құқықтық) жіктелуі. 

19. Мезгілсіз өлім ұғымының анықтамасы. 

20. Балалар мен ересектердің кенеттен қайтыс болуының негізгі себептері. 

21. Өлімнің диагностикасы.  

22. Өлімнің мүмкін және анық белгілері. 

23. Тіндердің төзушілік белгілері, олардың сот-медициналық маңызы. 

24. Мәйіт дақтары: пайда болу механизмі, кезеңдері, сот-медициналық маңызы. 

25. Мәйіттік тырысулар: пайда болу механизмі, динамикасы, сот-медициналық 

маңызы. 

26. Мәйіттің сууы, жергілікті кебу, аутолиз: шығу себептері, динамика, сот-

медициналық маңызы. 

27. Шіру: түрлері, себептері, динамикасы. Мәйіттің басқа да бұзатын өзгерістері, 

олардың сот-медициналық маңызы. 

28. Мәйітті консервілейтін өзгерістер. 

29. Өлім мерзімін сот-медицинасында анықтау әдістері. 

30. Мемлекеттік медициналық сот сарапшысының немесе өзге дәрігердің оқиға болған 

жерді қарауға міндетті түрде қатысу жағдайлары. 

31. Оқиға орнын қарау сатылары 

32. Оқиға орнын тексеруге тартылатын адамдар. 

33. Оқиға орнын қарау себептері мен негіздері. 

34. Оқиға орнын қарау кезеңдері, мемлекеттік медициналық сот сарапшысының 

міндеттері. 

35. Оқиға болған (табылған) жерде мәйітті қарау тәртібі мен әдістемесі. 
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36. Сот-медициналық сараптауға жататын мәйіттер. Шешетін мәселелері. 

37. Мәйіттердің сот-медициналық сараптамасының патологоанатомиялық зерттеуден 

айырмашылығы. 

38. Ішкі органдарды секциялық зерттеудің негізгі әдістері мен принциптері. 

39. Бас миын секциялық зерттеудің негізгі әдістері мен принциптері. 

40. Жүрек эмболиясы және пневмоторакс: пайда болу себептері және секциялық 

диагностика. 

41. Бөлшектелген мәйіттерді сараптау ерекшеліктері, шешілетін мәселелер. 

42. Белгісіз адамдардың мәйіттерін сараптау ерекшеліктері, шешілетін мәселелер. 

43. Ұрык пен жаңа туған нәрестелердің мәйіттерін сот-медициналық сараптаудың 

ерекшеліктері, шешілетін мәселелер. 

44. Ерте жастағы балалардың мәйіттерін сот-медициналық сараптаудың ерекшеліктері, 

шешілетін мәселелер 

45. Ұрық пен жаңа туған нәрестелердің мәйіттерін сараптау кезінде тірі тууды және 

өміршеңдігін анықтау. 

46. Сот-медициналық қатынаста жаңа туған нәрестелік, жетілгендік, өміршеңдік, 

жетілу, морфологиялық белгілері. 

47. Сот-гистологиялық зерттеу үшін секциялық материалды алу, шешілетін мәселелер. 

48. Бактериологиялық және вирусологиялық зерттеу үшін секциялық материалдарды 

алу, шешілетін мәселелер. 

49. Сот-химиялық зерттеу үшін секциялық материалды алып қою, шешілетін 

мәселелер. 

50. Соттық-медициналық диагнозды құрастыру принциптері. 

 

Арнайы сұрақтар 

1. Жалған және жасанды аурулар; симуляция, диссимуляция, аггравация, 

дезаггравация, дене мүшесін зақымдау. 

2. Жасты сот-медициналық анықтау. 

3. Жыныстық қылмыстар кезінде сот-медициналық сараптама жүргізудің 

ерекшеліктері, шешілетін міндеттер. 

4. Даулы жыныстық жағдайларда сараптама, шешілетін сұрақтар. 

5. Дене жарақаттары ұғымының анықтамасы. Зақымдаушы факторлар. 

6. Дене жарақаттарын сипаттау принциптері. 

7. Механикалық зақымдану кезіндегі өлім себептері,  мүмкін болатын нәтижелер. 

Шоктың морфологиялық белгілері. 

8. Тұйық заттардың жіктелуі. 

9. Сырылу: түсінігінің анықтамасы, пайда болу механизмі, сот-медициналық маңызы. 

10. Қанталау: түсінігінің анықтамасы, пайда болу механизмі, сот-медициналық 

маңызы. 

11. Жарақат: түсінігінің анықтамасы, пайда болу механизмі, сот-медициналық маңызы. 

12. Сынықтар: түсінігінің анықтамасы, пайда болу механизмі, сот-медициналық 

маңызы. 

13. Автокөліктік жарақаттын түсінігінің анықтамасы және жіктелуі.  

14. Темір жол жарақаты туралы түсінік, оның ерекшеліктері. 

15. Биіктіктен құлау: ұғымды анықтау, жарақаттану механизмі, зақымданудың 

морфологиялық сипаттамасы. 

16. Өткір заттардың жіктелуі, әсер ету механизмі, келтірілген зақымданулар. 

17. Тесілген және кесілген жаралар, түзілу механизмі, морфологиялық сипаттамасы. 

18. Кесілген және шабылған жаралар, түзілу механизмі, морфологиялық сипаттамасы. 

19. Өз қолымен келтірілген зақымдардың ерекшеліктері. 

20. Оқ  жара ұғымы. Ату факторлары, олардың сот-медициналық маңызы. 
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21. Кіру оқ жараның сипаттамасы. 

22. Шығу оқ жарасының сипаттамасы. 

23. Асфиксия түсінігінің анықтамасы. Асфиксияның жалпы көріністері.  

24. Механикалық асфиксия түрлерінің жіктелуі. 

25. Странгуляциялық асфиксия: түрлері, секциялық диагностикасы. Странгуляциялық 

жүлгенің өмір сүру белгілері. 

26. Асылу мен жіпке буынудың дифференциалды диагностикасы.  

27. Судағы өлім. Дененің суда болу белгілері. 

28. Суға батудың сот-медициналық диагностикасы. Суға бату түрлері. 

29. Обтурациялық асфиксия: түрлері, морфологиялық белгілері. 

30. Компрессиялық асфиксия: түрлері, секциялық диагностикасы. 

31. Улардың түсінігін анықтамасы, улы заттардың әрекет ету шарттары. 

32. Улардың  сот-медициналық жіктелуі.  

33. Улы улармен улану кезіндегі өлім себептері және сот-медициналық диагностикасы. 

34. Деструктивті улармен улану кезіндегі өлім себептері және сот-медициналық 

диагностикасы. Мышьякпен улану. 

35. Қан уларымен улану кезіндегі өлім себептері және сот-медициналық 

диагностикасы. Тұншықтырғыш газбен улану. 

36. Этил спирті улы зат ретінде: сот-медициналық маңызы. 

37. Есірткі және психотроптық заттармен уланудың сот-медициналық диагностикасы. 

38. Улы саңырауқұлақтармен улану. 

39. Тағамнан уланудың жіктелуі, сот-медициналық сараптаманың ерекшеліктері 

40. Техникалық және атмосфералық электрдің әсері кезіндегі өлімнің диагностикасы. 

41. Жоғары температураның жалпы әсерінен өлімнің соттық-медициналық 

диагностикасы. Жоғары температураның жергілікті әсері, өлім себептері. 

42. Төмен температураның жалпы және жергілікті әсерінен өлімнің соттық-

медициналық диагностикасы. 

43. Сот-медициналық сараптауға жататын заттай дәлелдемелер. Негізгі шешілетін 

мәселелер. 

44. Оқиға орнында қан, шәует, шаш табу және алу. 

45. Оқиға орнында қан іздерінің пайда болу механизмін анықтау. 

46. Қанды сот-медициналық сараптау кезінде шешілетін мәселелер. 

47. Шашты сот-медициналық сараптау кезінде шешілетін мәселелер 

48. Шәует, сілекей, қынап бөлінетін адам іздерінің сот-медициналық сараптамасы, 

шешілетін мәселелер. 

49. Сот медицинасындағы сот-генетикалық зерттеулер: шешілетін мәселелер, 

қолданылатын әдістер. 

50. Сот-медициналық сараптамаларды орындау кезіндегі медициналық-

криминалистикалық зерттеулер: шешілетін мәселелер, қолданылатын әдістер. 

 

 

 


