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«Ортодонтия» мамандығының резидентура бойынша түсу емтиханына
арналған сұрақтар тізімі

1) Тіс дəрігері-ортодонт жұмысын ұйымдастыру.
2) Стоматолог-ортодонт дəрігердің жəне стоматологиялық кабинеттің

медициналық персоналының құқықтары мен міндеттері.
3) Ортодонтиядағы менеджмент пен маркетингтің рөлі.
4) Ортодонтиядағы цифрлық технологиялардың артықшылықтары
5) OrthoCAD Жүйесі
6) OrthoCAD iQ жүйесі,
7)  iCast, КТ жүйесі,
8) 3-D рентгенография
9) Алмалы-салмалы ортодонттық аппараттар
10) Алынбайтын ортодонттық аппараттар.
11) Ортохирургиялық емдерге көрсеткіштер
12) Жақ остеотомиясына көрсеткіштер
13) Торлы компактостеотомияға көрсеткіштер
14) Ретенирленген тістің тəжін жалаңаштаудға көрсеткіштер
15) Еріндер мен тілдің бүртіктерінің аномалиялық кеміктерін түзетудің

көрсеткіштері
16) Тістерді алып тастауға көрсеткіштер
17) Тіс-жақ аномалиялардың жəне Энгль деформацияларының жіктелуі
18) ДСҰ-ның тіс-жақ аномалияларының жіктелуі
19) Тіс қатарының аномалияларын емдеу принциптері.
20) Тіс қатарларын диагностикалаудың негізгі жəне қосымша əдістері.
21) Диагностикалық үлгілерді зерттеу.
22) Ортодонттық ем жүргізуге жас көрсеткіштері.
23) Тіс-сүйек деформациясының күрделілік дəрежесіне байланысты емдеу

тактикасын таңдау.
24) Тістердің жарылу аномалиялары. Этиологиясы, клиникасы,

диагностикасы жəне емі.
25) Тіс формасының аномалиялары. Этиологиясы, клиникасы,

диагностикасы жəне емі.
26) Тіс өлшемдерінің аномалиялары. Этиологиясы, клиникасы,

диагностикасы жəне емі.
27) Тіс санының аномалиясы. Этиологиясы, клиникасы, диагностикасы

жəне емі.
28) Тістің қатты ұлпалары құрылымының аномалиялары. Этиологиясы,

клиникасы, диагностикасы жəне емі.
29) Дистальді тістемнің қалыптасу себептері. Дистальды тістемнің тұқым

қуалайтын түрлері; дистальды тістемнің пайда болған түрлері; дистальды
тістемнің түрлері. Дистальді тістемнің түрлі формаларының клиникалық
көрінісі.
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30) Дистальді тістемніің біріктірілген түрлері. Емдеу принциптері.
Ретенциялық кезеңнің мəні.

31) Мезиалды тістемнің формасы. Мезиалды тістемді хирургиялық емдеу
көрсеткіштері. Мезиалды тістемнің түрлі формаларының клиникалық
көрінісі.

32) Мезиалды тістемнің біріктірілген түрлері. Емдеу принциптері.
Ретенциялық кезеңнің мəні.

33) Ашық тістемнің түрлері мен ауырлық дəрежесі. Ашық тістемнің
беттік жəне ауызішілік белгілері. Ашық тістемді емдеу принциптері.

34) Терең тістемнің ауырлық түрлері мен дəрежесі. Терең тістемнің беттік
жəне ауызішілік белгілері. Терең тістемді емдеу принциптері.

35) Айқас тістемнің түрлері мен ауырлық дəрежесі. Айқас тістемнің
беттік жəне ауызішілік белгілері. Айқас тістемді емдеу принциптері.

36) Жалпы сипаттағы балалардағы тістің ерте түсу себептері.
37) Тіс қатарының ақауларының жасына жəне ұзындығына байланысты

протез конструкциясын таңдау.
38) Балалардағы тістің ерте түсуіне əкелетін ағзаның жүйелі аурулары.
39) Тіс-жақ аномалиялары мен деформациялардың пайда болуының

этиологиялық факторлары.
40) Зиянды əдеттерді жою.
41) Сөйлеу, тыныс алу, жұтылу бұзылыстарының алдын алу жəне

қалпына келтіру.
42) Ортодонттық емдеудің əр түрлі кезеңдеріндегі қателер мен асқынулар.
43) Алмалы-салмалы конструкциялармен емдеу кезіндегі клиникалық

қателер мен асқынулар.
44) Алынбайтын конструкциялармен емдеу кезіндегі клиникалық қателер

мен асқынулар.
45) Ретенциялық кезең: ретейнерлер-алмалы-салмалы
46) Ретенциялық кезең: ретейнерлер – алынбайтын.
47) Жақ-бет аймағының туа біткен ауытқуларының этиологиясы.
48) Жақ-бет аймағының жүре пайда болған ауытқуларының этиологиясы.
49) Қатты таңдай ақаулары кезінде ауыз қуысының əртүрлі мүшелері

қызметінің бұзылуы.
50) Туа біткен еріннің, альвеолярлы өсіндінің жəне таңдайдың бұзылуы

бар балаларды кезең-кезеңмен емдеу.


