Приклади тестових
завдань

Крок 2
МЕДИКО-ПРОФІЛАКТИЧНА
СПРАВА
(російськомовний варіант)

Епiдемiологiчний профiль

1. Виписування зi стацiонару осiб, якi
хворiли на генералiзовану форму менiнгококової iнфекцiї або на менiнгококовий
назофарингiт, проводять:
A. Пiсля повного клiнiчного одужання без
бактерiологiчного обстеження
B. Пiсля повного клiнiчного одужання та
1-го негативного результату бактерiологiчного обстеження
C. Пiсля повного клiнiчного одужання та 2х негативних результатiв бактерiологiчного
обстеження
D. Тiльки з дозволу СЕС
E. Тiльки за вимогою хворого
2. Назвiть захворювання виникненню якого сприяє наявнiсть педикульозу:
A. Епiдемiчний висипний тиф
B. Черевний тиф
C. Вiрусний гепатит
D. Системний клiщовий борелiоз
E. Епiдемiчний паротит
3. У хворого спостерiгається яскрава гiперемiя зiва, регiональний лiмфаденiт, ”малиновий язик”. На яке поживне середовище
необхiдно зробити первинний посiв мазку
iз зiва?
A. Кров’яний агар
B. Жовтково-сольовий агар
C. Сироватковий агар
D. МПА
E. МПБ
4. У дитячому колективi 3 випадки краснухи, у зв’язку з чим на групу накладений
карантин. Вкажiть термiн карантину:
A. 21 день
B. 17 днiв
C. 11 днiв
D. 9 днiв
E. 7 днiв
5. У неблагонадiйному щодо сибiрки населеному пунктi, шкури тварин пiдлягають
обробцi. Який метод обробки потрiбно вибрати?
A. Пiкелювання
B. Випалювання i прожарювання
C. Пастеризацiю
D. Тиндалiзацiю
E. Ультрафiолетовi променi
6. В iнфекцiйну лiкарню поступив пацiєнт
25-ти рокiв, який захворiв раптово. Пiдвищилась to до 38o C , непокоїло багаторазове
блювання. Через декiлька годин з’явився
пронос: випорожнення ряснi, кал смердючий зеленого кольору. Напередоднi вживав
сирi яйця. На яке захворювання треба подати ”Екстрене повiдомлення” в СЕС?

2

A. Сальмонельоз
B. Шигельоз
C. Холера
D. Iєрсiнiоз
E. Ешерiхiоз
7. Iмуноглобулiни - це препарати, що мiстять:
A. Антитiла
B. Вiруси
C. Антигени
D. Анатоксини
E. Бактерiї
8. Якi збудники НЕ вiдносяться до шигельозу?
A. Паличка Коха
B. Флекснера
C. Зонне
D. Григор’єва-Шига
E. Ньюкасла
9. Пiд час заключної дезiнфекцiї у вогнищi
черевного тифу були вiдiбранi речi для камерної дезiнфекцiї паровим методом. Визначте режим роботи камери:
A. Температура 100o C , експозицiя 60 хв.
B. Температура 100o C , експозицiя 10 хв.
C. Температура 100oC , експозицiя 30 хв.
D. Температура 105o C , експозицiя 15 хв.
E. Температура 105o C , експозицiя 40 хв.
10. До iнфекцiйного вiддiлення поступив
хворий зi скаргами на головний бiль, слабкiсть, кашель та пiдвищення температури
до 39o C . В мазках, виготовлених iз харкотиння хворого, виявленi парно розташованi капсульнi коки витягнутої ланцетоподiбної форми, грампозитивнi. Який збудник
виявлено у мiкропрепаратi?
A. Пневмокок
B. Стафiлокок
C. Менiнгокок
D. Стрептокок
E. Гонокок
11. У дитини 3-х рокiв, яка вiдвiдує дитячий дошкiльний заклад, дiагностовано кiр
(висип на обличчi та шиї); у групi всi дiти
щепленi живою коровою вакциною. Який
протиепiдемiчний захiд необхiдно провести?
A. Встановити медичне спостереження за
дiтьми з групи
B. Ввести iмуноглобулiн дiтям, якi спiлкувались iз хворим
C. Ввести живу корову вакцину дiтям, якi
спiлкувались iз хворим
D. Встановити медичне спостереження за
персоналом закладу
E. Медичне спостереження не проводити
12. Дитина вiком 1 рiк 4 мiсяцi прищеплена
проти гемофiльної iнфекцiї, туберкульозу,
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кашлюку, дифтерiї, правцю, кору, краснухи, епiдемiчного паротиту, вiрусного гепатиту В згiдно з календарем профiлактичних щеплень. Яке iз щеплень НЕ проведене?

A. 25 днiв
B. 10 днiв
C. 35 днiв
D. 7 днiв
E. 45 днiв

A. Проти полiомiєлiту
B. Проти холери
C. Проти бруцельозу
D. Проти вiспи
E. Проти скарлатини

18. Як називається метод дiагностики iнфекцiйних хвороб, який дозволяє виявити
антитiла до антигенiв збудника в сироватцi
кровi хворого?

13. В епiдемiологiчному осередку шигельозу проведено дезiнфекцiю пiсля госпiталiзацiї хворого. Який спосiб розриву механiзму передачi застосовано?
A. Осередкова заключна дезiнфекцiя
B. Винищувальна дезiнсекцiя
C. Осередкова поточна дезiнфекцiя
D. Профiлактична планова дезiнфекцiя
E. Профiлактична дезiнфекцiя за епiдемiологiчними показаннями
14. На 12-й день перебування в соматичному стацiонарi хворому був поставлений дiагноз дифтерiї. За яких обставин вiдбулось
зараження?
A. У стацiонарi
B. Перед поступленням у стацiонар
C. Пiд час транспортування хворого в стацiонар
D. У приймальному вiддiленнi стацiонару
E. 15. До лiкаря звернувся працiвник м’ясокомбiнату з скаргами на лихоманку, пiдвищення температури до 39o C , яка триває
вже 9 дiб, бiль у м’язах, кiстках, суглобах,
безсоння, збудження, пiтливiсть, м’язову
слабкiсть, адинамiю, бiль у кiнцiвках. При
зборi анамнезу вiд хворого лiкар запiдозрив бруцельоз. Яка серологiчна реакцiя
зможе пiдтвердити дiагноз бруцельоз?
A. Реакцiя Райта
B. Реакцiя Асколi
C. Реакцiя Вассермана
D. Реакцiя Вiдаля
E. Реакцiя iмунофлюоресценцiї
16. Яка з перелiчених iнфекцiй вiдноситься
до зоонозiв?
A. Лептоспiроз
B. Черевний тиф
C. Гiменолепiдоз
D. Малярiя
E. Етеробiоз
17. Медичне спостереження за контактними при черевному тифi повинно проводитись протягом:

A. Серологiчний
B. Мiкробiологiчний
C. Алергологiчний
D. Бiологiчний
E. Мiкроскопiчний
19. Помiчник епiдемiолога проводить iнструктаж для молодшого медичного персоналу (санiтарок). Як часто слiд проводити вологе прибирання палат?
A. Не менше 2-х разiв на день
B. Не менше 1-го разу на день
C. За розпорядженням старшої сестри
вiддiлення
D. За розпорядженням завiдуючого вiддiлення
E. Не менше 1-го разу в два днi
20. Помiчник епiдемiолога проводить контроль стерилiзацiї медичного iнструментарiю в лiкарнi. Який термiн придатностi
перев’язувального матерiалу в бiксах без
фiльтрiв, простерилiзованих паровим методом?
A. 3 доби
B. 4 доби
C. 5 дiб
D. 6 дiб
E. 7 дiб
21. Помiчник епiдемiолога органiзує заключну дезiнфекцiю в дитячому садку. Для
дезiнфекцiї бiлизни й iграшок вiн вирiшив
використати активований розчин хлорамiну. Який активатор для цього слiд застосувати?
A. Сульфат амонiю
B. Амiак
C. Гiдроперит
D. Нашатирний спирт
E. Етиловий спирт
22. При виникненнi масових захворювань
на грип, помiчник епiдемiолога був залучений для проведення санiтарно-освiтньої роботи у школi по профiлактицi грипу. Учень
11-го класу запитав помiчника епiдемiолога: ”Яким препаратом проводиться екстрена профiлактика грипу?”
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A. Гаммаглобулiн
B. Бактерiофаг
C. Вакцина жива
D. Вакцина iнактивована
E. Оксолiнова мазь

A. Гравiметричним
B. Комплексонометричним
C. Фотометричним
D. Перманганатометричним
E. Рефрактометричним

23. При обстеженнi вогнища вiрусного
гепатиту, до якого був залучений помiчник епiдемiолога виникло питання: ”При
яких вiрусних гепатитах механiзм передачi
фекально-оральний?”

28. Для контролю якостi проведеної
дезiнфекцiї у вогнищi дизентерiї проведено взяття змивiв. Який санiтарнопоказниковий мiкроорганiзм необхiдно визначити?

A. Вiрусний гепатит А, Е
B. Вiрусний гепатит В, А
C. Вiрусний гепатит D, Е
D. Вiрусний гепатит С, А
E. -

A. Кишкову паличку
B. Стрептококи
C. Стафiлококи
D. Протей
E. Клебсiєли

24. При фарбуваннi мазка з харкотиння
пацiєнта з пiдозрою на крупозну пневмонiю були використанi наступнi барвники
i реактиви: розчин генцiанвiолету, розчин
Люголя, 96% спирт, водяний фуксин. Який
метод забарвлення застосований в даному
випадку?

29. При бактерiоскопiї мазкiв, виготовлених з видiлень уретри, виявлено внутрiшньоклiтинно розташованi грамнегативнi
диплококи i велику кiлькiсть лейкоцитiв.
Якi мiкроорганiзми виявлено в дослiджуваному матерiалi?

A. За Грамом
B. За Нейссером
C. За Леффлером
D. За Романовським
E. За Цiля-Нiльсена
25. Ви працюєте помiчником епiдемiолога.
У групi дитсадка зареєстрований випадок
кору. На який термiн встановлюється медичний нагляд за контактними, якщо частина дiтей отримувала гамаглобулiн?
A. На 21 день з моменту останнього контакту з хворим
B. На 14 днiв з моменту останнього контакту з хворим
C. На 11 днiв з моменту останнього контакту з хворим
D. На 7 днiв з моменту останнього контакту
з хворим
E. На 5 днiв з моменту останнього контакту
з хворим
26. У практичнiй роботi санiтарного
фельдшера часто виникає потреба у приготуваннi децимолярних розчинiв. Вкажiть
молярну концентрацiю такого розчину:
A. 0,1 моль/л
B. 0,01 моль/л
C. 0,001 моль/л
D. 1,0 моль/л
E. 10,0 моль/л
27. Вологiсть є важливим показником харчової цiнностi хлiба. В лабораторiю поступив хлiб для визначення в ньому вологи.
Яким методом хiмiчного аналiзу необхiдно
проводити визначення?

A. Гонококи
B. Менiнгококи
C. Стрептококи
D. Стафiлококи
E. Мiкрококи
30. Для профiлактики правця використовують токсин, знешкоджений 0,4% розчином
формалiну при температурi 37o C протягом
4-х тижнiв. Як називається цей препарат?
A. Анатоксин
B. Iмуноглобулiн
C. Екзотоксин
D. Антитоксична сироватка
E. Вбита вакцина
31. При несприятливих умовах зовнiшнього середовища деякi бактерiї утворюють
спецiальний елемент, для виявлення якого
використовують фарбування за Ожешко.
Назвiть цей елемент клiтини:
A. Спора
B. Джгутики
C. Капсула
D. Вiйки
E. Зерна волютину
32. В хiрургiчному вiддiленнi виникла пiдозра на наявнiсть внутрiшньолiкарняної стафiлококової iнфекцiї, джерелом якої є медичний персонал. На яке середовище слiд
висiяти матерiал з носоглотки працiвникiв
вiддiлення для виявлення носiйства патогенних стафiлококiв?
A. Жовтково-сольовий агар
B. Середовище Ендо
C. МПБ
D. Середовище Ресселя
E. Середовище Клауберга
33. Приготування багатьох лiкарських за-
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собiв вимагає суворого дотримання асептичних умов. Одним iз джерел забруднення лiкарських засобiв мiкроорганiзмами
при цьому може бути лабораторний посуд.
Який метод стерилiзацiї доцiльно використовувати для його знезараження?

A. Аналiз кровi на антитiла до ВIЛ
B. Бiопсiя лiмфатичних вузлiв
C. Загальний аналiз кровi
D. Посiв калу на групу шигел i стафiлокок
E. Посiв кровi на гемокультуру i стерильнiсть

A. Сухий жар
B. Прокалювання
C. Кип’ятiння
D. Тиндалiзацiя
E. Пастеризацiя

38. В клiнiку доставлена сiм’я (батько, мати та син 12-ти рокiв) зi скаргами на зниження зору, двоїння в очах, сухiсть в ротi,
порушення ковтання, слабкiсть та затримку випорожнень. За добу до захворювання їли маринованi гриби домашнього консервування. Стан усiх важкий. Виражений
птоз верхнiх повiк, страбiзм, мiдрiаз. Язик
сухий, обкладений. Брадикардiя, АТ - знижений. Тони серця послабленi. В усiх виражена осиплiсть голосу. Вкажiть найбiльш
ймовiрний дiагноз:

34. Пiсля госпiталiзацiї хворого в iнфекцiйне вiддiлення лiкарнi, дезiнфектор повинен
провести дезiнфекцiю квартири. Який це
вид дезiнфекцiї?
A. Вогнищева заключна дезiнфекцiя
B. Профiлактична дезiнфекцiя
C. Вогнищева поточна дезiнфекцiя
D. Дератизацiя
E. Дезiнсекцiя
35. Дитина скаржиться на свербiж в областi анального отвору. Зi слiв матерi дитина скрипить зубами увi снi, погано спить,
неспокiйна. Об’єктивно: достатнього харчування, блiдiсть шкiрних покровiв, язик
незначно обкладений бiлим нальотом, живiт м’який, доступний для пальпацiї, болi не
має. Має мiсце зниження гемоглобiну кровi. Яка найбiльш iмовiрна патологiя, яка
зумовлює таку картину?
A. Ентеробiоз
B. Стронгiлоїдоз
C. Аскаридоз
D. Лямблiоз
E. Трихоцефальоз
36. Пацiєнт скаржиться на пiдвищений апетит, слабкiсть, зниження працездатностi,
болi в животi, вiдходження строк гельмiнта. Об’єктивно: блiдий, живiт здутий, має
мiсце глосит. В кровi зменшена кiлькiсть
еритроцитiв, лейкоцитiв, тромбоцитiв. Гiпохромна анемiя. Iз епiданамнезу: впродовж 4-х мiсяцiв знаходився у рiдних на
Волзi i вживав малосольону щучу iкру. Яка
найбiльш iмовiрна патологiя зумовлює таку картину?
A. Дифiлоботрiоз
B. Анемiя
C. Тенiїдоз
D. Опiсторхоз
E. Гемiнолепiдоз
37. Жiнка хворiє протягом 3-х мiсяцiв, скаржиться на загальну слабкiсть, пiдвищення
температури до 37,5-38o C , збiльшення лiмфатичних вузлiв (на шиї, пiд пахвами, пахвиннi), значну втрату маси тiла, тривалий
пронос. Який дiагностичний метод є обов’язковим при обстеженнi даної хворої?

A. Ботулiзм
B. Харчова токсикоiнфекцiя
C. Менiнгоенцефалiт
D. Отруєння блiдою поганкою
E. Отруєння беладоною
39. В осередку шигельозу серед контактних осiб - працiвник дитячого дошкiльного закладу. Вкажiть заходи, якi необхiдно провести у вiдношеннi даної особи:
A. Одноразове бактерiологiчне обстеження
B. Дворазове бактерiологiчне обстеження
C. Обстеження серологiчним методом
D. Госпiталiзацiя
E. Одноразове бактерiологiчне обстеження, переведення на iншу роботу
40. Серед контактних в осередку менiнгококової iнфекцiї є дитина вiком до 1 року.
Вкажiть, якi необхiдно провести профiлактичнi заходи:
A. Iмуноглобулiнопрофiлактику
B. Заключну дезiнфекцiю
C. Вакцинопрофiлактику
D. Хiмiопрофiлактику
E. Дезiнфекцiю, хiмiопрофiлактику
41. При епiдемiологiчному обстеженi осередку було встановлено, що пацiєнт заразився туляремiєю пiд час зняття шкурок з
гризунiв. Вкажiть шлях передачi iнфекцiї:
A. Прямий контакт
B. Трансмiсивний
C. Парентеральний
D. Вертикальний
E. Непрямий контакт
42. При проведеннi активно-пасивної iмунiзацiї проти правця проводять пробу розведеною сироваткою в кiлькостi:

Епiдемiологiчний профiль

A. 0,1 мл
B. 0,2 мл
C. 0,3 мл
D. 0,4 мл
E. 0,5 мл
43. Дiльничний педiатр на виклику поставив дiагноз: скарлатина. На скiльки днiв
накладається карантин на дитячий колектив, у якому перебувала дитина?
A. Карантин для контактних дiтей встановлюють на 7 днiв
B. Карантин для контактних дiтей встановлюють на 21 день
C. Карантин для контактних дiтей встановлюють на 14 днiв
D. Карантин для контактних дiтей встановлюють на 28 днiв
E. Карантин для контактних дiтей встановлюють на 3 днi
44. У мiстi аварiя каналiзацiйної мережi,
внаслiдок чого вмiст її потрапив до системи водопостачання мiста. Зростання захворюваностi на якi iнфекцiйнi хвороби слiд
очiкувати?
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A. Проводиться у вогнищi iнфекцiї у
присутностi хворого чи бацилоносiя систематично
B. Проводиться у вогнищi iнфекцiї пiсля
iзоляцiї хворого чи бацилоносiя, одноразово
C. Проводиться постiйно, незалежно вiд наявностi джерел iнфекцiйного захворювання
D. Проводиться у манiпуляцiйному кабiнетi,
перед i пiсля проведення манiпуляцiї
E. Проводиться у нестерильнiй зонi ЦВС
пiд час проведення передстерилiзацiйної
очистки iнструментiв
48. Пiсля обробки шприцiв та голок Вам
необхiдно здiйснити контроль якостi на залишки миючого засобу. Яку пробу Вам потрiбно проводити?
A. Фенолфталеїнову пробу
B. Азопiрамову пробу
C. Бензидинову пробу
D. Амiдопiринову пробу
E. Пробу з Суданом-III
49. Вкажiть препарати, якi призначаються
для проведення активної iмунiзацiї:

A. Шигельоз
B. Лептоспiроз
C. Бруцельоз
D. Туляремiя
E. Енцефалiт

A. Вакцини, анатоксини
B. Iмуноглобулiни
C. Сироватки, iмуноглобулiни
D. Сироватки, вакцини
E. Анатоксини, iмуноглобулiни

45. У пацiєнтки, що госпiталiзована в iнфекцiйний вiддiл в результатi обстеження
запiдозрено бубонну форму чуми. Який з
методiв дiагностики чуми є найiнформативнiшим?

50. Вiдомо, що епiдемiчний висипний тиф це антропонозне захворювання. З чим пов’язаний механiзм зараження людини?

A. Бiологiчний
B. Бактерiоскопiчний
C. Бактерiологiчний
D. Серологiчний
E. Клiнiко-епiдемiологiчний
46. Визначте, якою реакцiєю перевiрять
напругу iмунiтету при туберкульозi:
A. Реакцiя Манту
B. Реакцiя Дiко
C. Реакцiя Шина
D. Проба Бюрне
E. Проба Пiрне
47. Вам потрiбно органiзувати проведення
поточної дезiнфекцiї. Вкажiть мiсце та час
проведення поточної дезiнфекцiї:

A. Втиранням у рану фекалiй вошi
B. Укусом вошi
C. Розчавленням вошi
D. Укусом блохи
E. Укусом клiща
51. У хворого з пiдозрою на цистит в мазках з осаду сечi виявили кулястi мiкроорганiзми розташованi хаотично у виглядi
грони винограду. Як називаються такi мiкроорганiзми?
A. Стафiлококи
B. Стрептококи
C. Сарцини
D. Мiкрококи
E. Тетракоки
52. В лабораторiю доставили пунктат з лiмфатичних вузлiв хворого з пiдозрою на сифiлiс. Матерiал дослiдили у темному полi
зору. Виявили мiкроорганiзм у виглядi блискучої, тонкої, нiжної спiралi з 12 рiвномiрними завитками, що iнколи маятникоподiбно коливається. Вкажiть назву можливого збудника хвороби:

Епiдемiологiчний профiль

A. Treponema pallidum
B. Clostridium tetani
C. Brucella melitensis
D. Shigella newcastle
E. Salmonella typhi
53. Яку форму та розташування має холерний вiбрiон в мазках iз випорожнень хворого?
A. Дещо зiгнутi, Гр- палички, у виглядi
”ватаги” риб
B. Палички, Гр-, розташованi ланцюжками
C. Гр+ палички, розташованi пiд кутом
D. Овоїднi, Гр- палички, полiморфнi
E. Рухливi палички, Гр+, iз спорами кулькоподiбної форми
54. В iнфекцiйне вiддiлення лiкарнi поступив хворий iз скаргами на пронос, блювання. Попереднiй дiагноз: холера. Який матерiал використовують для бактерiологiчної
дiагностики холери?
A. Випорожнення
B. Кров
C. Лiквор
D. Слиз iз зiву
E. Сечу
55. Хворий 62-х рокiв поступив в хiрургiчне вiддiлення з дiагнозом гангрена великого пальця лiвої ноги. Документального
пiдтвердження про щеплення не має. Як
повинна проводитися термiнова профiлактика правця?
A. 1 мл ПА i 250 МО ППЛI або 3000 МО
ППС
B. 0,5 мл ПА
C. Iмунобiологiчнi препарати не вводять
D. Пiдлягає плановiй iмунiзацiї
E. 250 МО ППЛI або 3000 МО ППС
56. На ендемiчних територiях та при пiдвищеннi захворюваностi на лептоспiроз необхiдно вирiшити питання щеплення населення проти лептоспiрозу. Якi контингенти
будете враховувати та яку схему щеплень
запропонуєте?
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A. Дiтей старше 7 рокiв i дорослих - одноразово з ревакцинацiєю через рiк
B. Дорослих - одноразово з ревакцинацiєю
через рiк
C. Дiтей старше 7 рокiв i дорослих - дворазово з ревакцинацiєю через рiк
D. Дiтей старше 7 рокiв i дорослих - триразово з ревакцинацiєю через 5 рокiв
E. Дiтей старше 10 рокiв i дорослих - дворазово з ревакцинацiєю через 2 роки
57. В лабораторiю надiйшли випорожнення для дослiдження на лямблiоз. Лаборант
повинен:
A. Дослiдити кал на наявнiсть цист кишкових найпростiших та яєць гельмiнтiв
B. Дослiдити кал на наявнiсть вегетативних
форм кишкових найпростiших
C. Дослiдити кал на наявнiсть цист кишкових найпростiших
D. Не дослiджувати кал, тому що вегетативнi форми лямблiй можна знайти, як
правило, при дослiдженнi дуоденального
вмiсту
E. Дослiдити кал на наявнiсть яєць гельмiнтiв
58. Пiд час проведення профiлактичного
медичного огляду у працiвника виявлено
носiйство сальмонельозу. Вашi дiї:
A. Госпiталiзувати з подальшим курсом
лiкування
B. Провести профiлактичне лiкування
C. Вiдсторонити вiд роботи за спецiальнiстю строком на 1 рiк
D. Iзолювати в домашнiх умовах
E. Провести профiлактичне лiкування, але
вiд роботи не вiдсторонювати
59. Для гострої форми дизентерiї характернi випорожнення у виглядi:
A. Ректального плювка
B. Рисового вiдвару
C. Випорожнень зеленуватого кольору з
домiшками слизу
D. Малинового желе
E. Закрепу

Санiтарно-гiгiєнiчний профiль

1. Необхiдно встановити, яка тривалiсть
безперервної роботи за комп’ютером учнiв
VIII-IX класiв вiдповiдає гiгiєнiчним вимогам:
A. 20-25 хвилин
B. 25-30 хвилин
C. 15-20 хвилин
D. 30-35 хвилин
E. 10-15 хвилин
2. Пастеризацiя - це метод консервування,
який передбачає:
A. Нагрiвання продуктiв до температури
65-95o C
B. Нагрiвання продуктiв до температури
бiльше 100o C
C. Нагрiвання продуктiв до температури
бiльше 130o C
D. Зменшення вологостi продуктiв
E. Охолодження продуктiв до температури
вiд 0 до +4o C
3. Санiтарним фельдшером районної СЕС
проводиться перевiрка станцiї очистки стiчних вод. Якою повинна бути тривалiсть
контакту активного хлору iз стiчними водами в контактному резервуарi?
A. 30 хвилин
B. 45 хвилин
C. 60 хвилин
D. 120 хвилин
E. 10 хвилин
4. При видобуваннi гранiту у кар’єрi робочi
виконують бурильнi роботи. Контроль забрудненостi повiтря робочої зони бурильника показав, що концентрацiя пилу, який
вмiщує до 30% дiоксид кремнiю перевищує ГДК у 5-10 разiв. Яку дiю спричиняє
цей пил на органiзм працюючих людей?
A. Фiброгенна
B. Канцерогенна
C. Алергенна
D. Загальнотоксична
E. Подразнююча
5. Пiд час обстеження помiчник санiтарного лiкаря виявив, що слюсарi-наладники,
якi регулярно виконують роботи по поточному ремонту турбiн на гiдроелектростанцiї без їхньої зупинки, скаржаться на
швидку втому, головний бiль, вiдчуття стискання у груднiй клiтцi, нудоту, пiдвищення
артерiального тиску. Що є причиною такого стану здоров’я слюсарiв?
A. Iнфразвук
B. Пiдвищена вологiсть
C. Шум
D. Вiбрацiя
E. Ультразвук
6. При обстеженнi консервного заводу було виявлено, що партiю банкових консервiв безпосередньо пiсля результатiв лабо-
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раторного дослiдження на якiсть та оформлення Сертифiкату якостi, вiдвантажують
на реалiзацiю. Який обов’язковий термiн
зберiгання мають витримувати готовi банковi консерви на заводських складах?
A. 14 днiв
B. 24 днi
C. 1 мiсяць
D. 5 дiб
E. 10 дiб
7. При плановому вiдборi зразкiв харчових
продуктiв для лабораторного дослiдження
на вiдповiднiсть дiючим ДСТУ помiчник
санiтарного лiкаря з гiгiєни харчування зобов’язаний оформити облiково-звiтну документацiю по формi:
A. Ф-342-0
B. Ф-343-0
C. Ф-344-0
D. Ф-345-0
E. Ф-378-0
8. При обстеженнi кабiнету бiологiї було
встановлено, що вiн має прямокутну форму. Вiдстань вiд зовнiшньої стiни до першого ряду парт складає 0,7 м, вiд внутрiшньої
стiни до третього ряду - 1 м, вiд класної
дошки до перших парт - 2,5 м, вiдстань вiд
останнього мiсця до класної дошки - 10 м,
мiж рядами двомiсних парт - 0,8 м. Яка з
вiдстаней не вiдповiдає нормам?
A. Вiдстань вiд останньої парти до класної
дошки
B. Вiдстань мiж рядами парт
C. Вiдстань вiд зовнiшньої стiни до першого
ряду парт
D. Вiдстань вiд класної дошки до перших
парт
E. Вiдстань вiд внутрiшньої стiни до третього ряду
9. Пiд час ремонтних робiт на атомнiй електростанцiї виникнув викид радiоактивних
речовин у атмосферне повiтря. Який першочерговий захiд розслiдування i лiквiдацiї
аварiї?
A. Радiацiйний контроль
B. Контроль за виконанням лiквiдацiйних
робiт
C. Обстеження мiсцевостi
D. Контроль за додержанням правил безпеки
E. Контроль за ефективнiстю роботи вентиляцiйної системи
10. Посинiння крохмалю внаслiдок взаємодiї зразка з розчином йоду є прикладом:
A. Специфiчної реакцiї
B. Iндивiдуальної реакцiї
C. Селективної реакцiї
D. Групової реакцiї
E. Ланцюгової реакцiї

Санiтарно-гiгiєнiчний профiль

11. Жорсткiсть води, спричинена солями
кальцiю та магнiю, призводить до:
A. Захворювань сечовивiдних шляхiв
B. Захворювань кровi та кровотворних
органiв
C. Ендокринних захворювань
D. Новоутворень
E. Захворювань нервової системи
12. У якого випромiнення найбiльша бiологiчна ефективнiсть?
A. Альфа
B. Бета
C. Гамма
D. Нейтрони
E. 13. В лабораторiю для проведення дослiдження надiйшла проба молока. Установленi такi данi: колiр - бiлуватий, запах без особливостей, смак - характерний для
молока, густина - 1,038, кислотнiсть - 35o
Тернера, жирнiсть - 3,2%. Визначiть ступiнь якостi молока:
A. Молоко недоброякiсне
B. Молоко доброякiсне
C. Молоко зниженої якостi
D. Молоко фальсифiковане
E. Молоко умовно придатне
14. Вкажiть кратнiсть обстеження на патогенний стафiлокок робiтникiв пiдприємств
по випуску кремових кондитерських виробiв:
A. Один раз в шiсть мiсяцiв
B. Один раз на мiсяць
C. При прийняттям на роботу, в подальшому за епiдпоказаннями
D. Один раз на рiк
E. Один раз у квартал
15. В яких продуктах, перш за все, необхiдно контролювати вмiст ртутi?
A. Рибi i рибопродуктах
B. Рослинних продуктах i консервах
C. У молочних продуктах
D. У кавунах
E. У м’ясних продуктах
16. Пiд час перевiрки лiтнього оздоровчого
табору для дiтей встановлено, що до складу
примiщень медико-санiтарного призначення входять кабiнет лiкаря, медичний пункт,
процедурна. Вони iзольованi, мають окремий вхiд. Якi ще примiщення повиннi бути
обов’язково видiленi у медичному блоцi?
A. Iзолятор та палати боксу
B. Кабiнет педiатричного огляду дiтей
C. Кабiнет головного лiкаря
D. Кабiнет для iн’єкцiй
E. КIЗ
17. Для дослiдження в лабораторiї СЕС
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доставленi проби добового рацiону харчування з їдальнi. Визначена енергетична
цiннiсть рацiону. Теоретична калорiйнiсть
склала 986 ккал, фактична калорiйнiсть 892 ккал. Яке гiгiєнiчне заключення можна сформулювати, спiвставляючi отриманi результати?
A. Розбiжнiсть складає ”-” 9,5%, що значно
нижче допустимої
B. Розбiжнiсть складає ”+” 9,5%, що значно
вище допустимої
C. Теоретична калорiйнiсть перевищує
фактичну
D. Розбiжнiсть складає 94 ккал
E. Розбiжнiсть в межах допустимої
18. Пiд час обстеження консервного заводу перевiрено набiр та планування примiщень, технологiчний процес виробництва,
обладнання, iнвентар. Значна увага придiлена якостi консервної тари та вимогам до
її маркування. Вiдiбрано проби банкових
консервiв для дослiдження в лабораторiї
СЕС. Яку назву має напис на металевiй поверхнi консервної банки, що пiдлягає вивченню пiд час гiгiєнiчної експертизи?
A. Лiтографiя
B. Малюнок
C. Етикетка
D. Пiдпис
E. Корозiя
19. Санiтарному фельдшеру доручено дослiдити атмосферне повiтря населеного
пункту та дати йому гiгiєнiчну оцiнку. Який
вiдсотковий вмiст газiв характеризує природнiй склад атмосферного повiтря?
A. Кисень - 20,95%, азот - 78%, дiоксид
вуглецю - 0,03%
B. Кисень - 18%, азот - 68%, дiоксид вуглецю - 0,05%
C. Кисень - 21%, азот - 71%, дiоксид вуглецю - 0,01%
D. Кисень - 20,1%, азот - 70%, дiоксид
вуглецю - 0,1%
E. Кисень - 20%, азот - 75%, дiоксид вуглецю - 0,05%
20. До санiтарної станцiї звернулись мешканцi житлового будинку, бiля якого знаходиться будiвельний майданчик, з проханням з’ясувати, наскiльки рiвень шуму
в квартирах вiдповiдає нормi. При обстеженнi: перевищення не визначено. Який
рiвень шуму в житлових кiмнатах квартир
вiдповiдає нормативним нормам?
A. 40 дБ
B. 20 дБ
C. 30 дБ
D. 50 дБ
E. 60 дБ
21. Для оцiнки якостi питної води на вмiст
нiтритiв використовують фотоелектроко-
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лориметричний метод аналiзу. Якi розчини
можна проаналiзувати за допомогою фотоелектроколориметра (ФЕКа)?
A. Забарвленi
B. Безбарвнi
C. Колоїднi
D. Каламутнi
E. Насиченi
22. При обстеженнi дошкiльного навчального закладу проведено дослiдження мiкроклiматичних умов. Який температурний режим у груповiй кiмнатi дошкiльної
групи найбiльш сприятливий для дiтей?
A. 21o C
B. 16o C
C. 17o C
D. 25o C
E. 28o C
23. За характером змiн загальної iнтенсивностi протягом часу для людини найбiльш
шкiдливий шум:
A. Iмпульсний
B. Суцiльний
C. Стабiльний
D. Тональний
E. Широкосмуговий
24. У сiльському населеному пунктi з децентралiзованим водопостачанням (шахтнi колодязi) у дiтей раннього вiку почастiшали випадки продовження термiнiв закриття тiм’ячка, порушення розвитку кiсткової тканини, затримка розвитку зубiв.
Цi прояви можуть бути пов’язанi з високим
вмiстом у ґрунтi та ґрунтових водах:
A. Стронцiю
B. Марганцю
C. Йоду
D. Свинцю
E. Фтору
25. Помiчнику санiтарного лiкаря з комунальної гiгiєни при обстеженнi житла необхiдно оцiнити параметри мiкроклiмату.
Який з перерахованих показникiв НЕ МАЄ
необхiдностi вивчати, оскiльки вiн не належить до параметрiв мiкроклiмату?
A. Iнтенсивнiсть УФ випромiнювання
B. Вологiсть
C. Температуру повiтря
D. Швидкiсть руху повiтря
E. Атмосферний тиск
26. При вiдборi проб стiчної води на визначення в нiй розчиненого кисню необхiдно враховувати, що на ненасиченiсть води
впливає:
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A. Атмосферний тиск i температура повiтря
B. Температура води
C. Температура повiтря
D. Швидкiсть течiї води у водоймах
E. Швидкiсть руху повiтря
27. Визначте енергетичну цiннiсть харчового рацiону студента, основний обмiн якого
становить 900 ккал, енерговитрати на всi
види дiяльностi протягом доби становлять
2100 ккал:
A. 3090 ккал
B. 2100 ккал
C. 900 ккал
D. 1090 ккал
E. 1545 ккал
28. Якими захворюваннями можна заразитися через погано помитi овочi що використовуються для приготування салатiв?
A. Дизентерiя, гемiнтози
B. Туберкульоз
C. Лептоспiроз, гепатит
D. Ангiна, пневмонiя
E. Епiдпаротит
29. Ознаки, характернi для тяжкої форми
вiбрацiйної хвороби:
A. Атрофiя м’язiв
B. Болi в м’язах нечiткої локалiзацiї
C. Сонливiсть
D. Вiдчуття занiмiння
E. Шум у вухах
30. Документ, який регулює вiдносини мiж
роботодавцем i працiвником з питань безпеки, гiгiєни працi i встановлює єдиний порядок органiзацiї охорони працi в Українi,
називається:
A. Закон України ”Про охорону працi”
B. Кодекс законiв про працю
C. Державний стандарт України
D. Порядок проведення медичних оглядiв
працiвникiв певних категорiй
E. ДБН ”Природне i штучне освiтлення”
31. Вiдмiчаються ознаки харчового полiневриту або хвороби ”берi-берi”. При дефiциту якого вiтамiну виникає це захворювання?
A. B1
B. C
C. D
D. A
E. P P
32. З якою метою облаштовують поля зрошення?

Санiтарно-гiгiєнiчний профiль

A. Одночасної очистки та утилiзацiї стiчних
вод
B. Осадження важких частинок
C. Нагромадженню нiтробактерiй
D. Бродiнню органiчних решток
E. Вiдстоювання стiчних вод
33. У житловому примiщеннi виявленi
ознаки сиростi: запах цвiлi в кiмнатi, покороблення меблiв, чорнi плями на стiнах, вiдшарування шпалер. Визначте, виникненню якого захворювання сприяє сирiсть:
A. Артрит
B. Гастрит
C. Гепатит А
D. Колi-ентерит
E. Кон’юнктивiт
34. Пiд час санiтарної експертизи проектної документацiї мiської лiкарнi виявлено
розмiщення всiх лiкувальних вiддiлень в
одному корпусi. Вкажiть, для якого вiддiлення необхiдний окремий корпус:
A. Iнфекцiйне
B. Дитяче
C. Терапевтичне
D. Хiрургiчне
E. Неврологiчне
35. Помiчник санiтарного лiкаря з гiгiєни дiтей та пiдлiткiв бере участь у роботi
медико-педагогiчної комiсiї з питань визначення ”шкiльної” зрiлостi 6-рiчних дiтей.
Яким тестом необхiдно користуватися?
A. Керна-Йiрасека
B. Летунова
C. Хронорефлексометрiї
D. Iванова-Смоленського
E. Гарвардський степ-тест
36. Помiчнику санiтарного лiкаря з гiгiєни
працi доручено провести вiдбiр повiтря для
визначення запиленостi на постiйному робочому мiсцi працiвника, що виконує роботу сидячи. На якiй висотi вiд пiдлоги йому
слiд розташувати алонжу електроаспiратора з фiльтром АФА?
A. 1,0 м
B. 0,1 м
C. 0,5 м
D. 1,5 м
E. 1,7 м
37. При проведеннi санiтарно-гiгiєнiчної
обстеження робочої зони пiдприємства,
помiчник санiтарного лiкаря з гiгiєни працi
встановив значне перевищення ГДР виробничого шуму. При бiльш детальному вивченнi технологiчного процесу з’ясувалося,
що рiвень шуму на робочих мiсцях не можна знизити до граничнодопустимих рiвнiв. Якi заходи по покращенню умов працi
повинен запропонувати санiтарний фельдшер?
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A. Вилучити робiтникiв з небезпечної зони
i забезпечити автоматизацiю процесу
B. Подовжити тривалiсть обiдньої перерви
на 20 хвилин за рахунок музичної паузи
C. Скоротити тривалiсть робочої змiни на 1
годину
D. Забезпечити робiтникiв спецодягом
E. Проводити медичнi обстеження працюючих не рiдше 2 разiв на рiк
38. Пiд час проведення санiтарногiгiєнiчного обстеження дiльницi загартовування металевих виробiв помiчник санiтарного лiкаря з гiгiєни працi встановив
значне перевищення ГДР електромагнiтного випромiнювання радiочастот. Робiтнику 50-ти рокiв, що працює на цiй дiльницi близько 4-х рокiв, при проведеннi чергового медичного огляду поставлений попереднiй дiагноз: професiйна катаракта.
Яким ефектом дiї ЕМВ радiочастот санiтарний фельдшер пояснить виникнення
професiйного захворювання у робiтника?
A. Тепловим ефектом
B. Пiгментутворюючим ефектом
C. Протирахiтичним ефектом
D. Бактерицидним ефектом
E. Люмiнесцентним ефектом
39. Помiчник санiтарного лiкаря з гiгiєни
працi отримав завдання оцiнити ефективнiсть роботи промислової вентиляцiї цеху
фарбування шкiряних виробiв. Який непрямий показник стану ефективностi роботи промислової вентиляцiї може використати санiтарний фельдшер в даному випадку?
A. Визначення показникiв виробничого
мiкроклiмату
B. Вивчення порядку розмiщення обладнання в цеху
C. Вивчення технологiчного стану обладнання
D. Вивчення дотримання технологiї виробництва
E. Вивчення технологiї процесу фарбування
40. При лабораторному дослiдженнi харчових продуктiв Вам необхiдно визначити
органолептичнi показники. Якi показники
Ви будете визначати?
A. Зовнiшнiй вигляд, запах, смак
B. Вмiст бiлкiв, жирiв, вуглеводiв
C. Вмiст вологи, цукру, повареної солi
D. Наявнiсть мiкроорганiзмiв, гельмiнтiв
E. Кислотнiсть, температуру, вологiсть
41. Вкажiть, яке захворювання може виникнути у дитини вiком вiд 1 до 3 рокiв при
тривалому вживаннi харчових продуктiв з
низьким вмiстом вiтамiну D:
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A. Рахiт
B. Куряча слiпота
C. Берi-берi
D. Цинга
E. Дерматит
42. З якими ГДК необхiдно порiвнювати данi лабораторного дослiдження атмосферного повiтря, вiдiбраного на стацiонарному посту?
A. Середньодобовими
B. Середньорiчними
C. Середньомiсячними
D. Максимально разовими
E. ГДК повiтря робочої зони
43. Санiтарний фельдшер отримав завдання вiдiбрати пробу питної води з водопровiдної мережi для радiологiчного контролю.
Який об’єм води вiн повинен вiдiбрати?
A. 1 дм3
B. 2-3 дм3
C. 0,5 дм3
D. 5 дм3
E. 1-5 дм3
44. При опромiненнi органiзму можливий
розвиток променевої хвороби. Якi змiни в
картинi кровi характернi для променевої
хвороби?
A. Лейкоцитопенiя
B. Еритропенiя
C. Лейкоцитоз
D. Тромбоцитоз
E. Еритроцитоз
45. При вивченнi мiкроклiматичних параметрiв житлового примiщення встановленi
коливання температури, яка вимiрювалася за стандартною методикою в 9 точках.
Якi перепади температур найбiльш суттєво впливають на тепловий баланс?
A. По вертикалi
B. По горизонталi
C. Низькi температури зовнiшнiх стiн
D. Високi температури зовнiшнiх стiн
E. По дiагоналi
46. У хворого 30-ти рокiв, який звернувся
по медичну допомогу, медичний працiвник
запiдозрив малярiю. Який метод дiагностики використовують для пiдтвердження дiагнозу?
A. Мазки i товста крапля кровi
B. Загальний аналiз кровi
C. Кров на бiлiрубiн, АЛТ
D. Гемокультуру
E. Iмунологiчний метод
47. Хворий звернувся на 4-й день хвороби зi
скаргами на нездужання, бiль в горлi, утруднене носове дихання, пiдвищення температури тiла до 38-39o C . При оглядi: блiдiсть
шкiрних покривiв, одутлiсть обличчя, на-
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бряк повiк, значно збiльшенi задньошийнi
лiмфатичнi вузли, в меншiй мiрi пiдщелепнi, паховi, пахвиннi. Слизова ротоглотки
гiперемована, мигдалики гiпертрофованi,
вкритi суцiльним нальотом, який легко
знiмається. Збiльшенi печiнка та селезiнка. В аналiзi кровi: лiмфоцитоз, моноцитоз,
атиповi мононуклеари. Ваш попереднiй дiагноз:
A. Iнфекцiйний мононуклеоз
B. Лiмфогранулематоз
C. Аденовiрусна iнфекцiя
D. Туляремiя
E. Дифтерiя мигдаликiв
48. Планується будiвництво станцiї водозабору з поверхневих джерел водопостачання. Результати аналiзу води такi: залiзо - 0,2
мг/дм3 , каламутнiсть - 3,7 мг/дм3 , смак - 3
бали, запах - 3 бали. Якi методи очищення
води необхiдно запропонувати?
A. Коагуляцiя
B. Пом’якшення
C. Озонування
D. Дезактивацiя
E. Денiтрифiкацiя
49. Виконуючи важку роботу в умовах високої температури повiтря i зниженої вологостi працiвники втрачають тепло з органiзму переважно в результатi випаровування, що може призвести до судомної хвороби. Який вид обмiну значно змiнюється
при цьому?
A. Водно-сольовий
B. Жировий
C. Вуглеводний
D. Бiлковий
E. Вiтамiнний
50. Лаборант-оператор комп’ютерного
класу протягом 8-ми годинного робочого дня зайнята вводом тексту, редагуванням та друком документiв на персональному комп’ютерi. Лiкарем акушеромгiнекологом у працiвницi встановлено вагiтнiсть. Якi профiлактичнi заходи необхiдно застосувати для запобiгання негативного впливу виробничих чинникiв на органiзм працiвницi та майбутньої дитини?
A. Переведення на роботу не пов’язану з
роботою на персональному комп’ютерi
B. Надання додаткових вихiдних днiв
C. Зменшення тривалостi робочого дня
D. Зменшення часу роботи на комп’ютерi
E. Збiльшення кiлькостi регламентованих
перерв
51. Для безперервної реєстрацiї змiн температури повiтря спостереження необхiдно
проводити протягом 3-х дiб. Оберiть прилад, який дозволить найбiльш точно зареєструвати температуру:

Санiтарно-гiгiєнiчний профiль
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A. Термограф
B. Спиртовий термометр
C. Ртутний термометр
D. Гiгрограф
E. Психрометр Ассмана

A. Не менше 2 разiв на рiк
B. Не менше 1 разу на рiк
C. Не менше 3 разiв на рiк
D. Не менше 4 разiв на рiк
E. Не менше 5 разiв на рiк

52. У хворого виявлено порушення зору у
вечiрнi часи доби. Лiкар встановив дiагноз:
”куряча слiпота”. З недостатнiстю якого вiтамiну пов’язана ця хвороба?

57. Серед населення, що мешкає поблизу пiдприємства з виробництва пестицидiв,
динамiчно пiдвищується рiвень вроджених
вад розвитку, що проявляються в центральному паралiчi, iдiотiї, недоумствi та слiпотi новонароджених. Сполуки якого забруднювача навколишнього середовища можуть зумовити розвиток даної патологiї?

A. A
B. P P
C. B1
D. C
E. D
53. Студентка 20-ти рокiв, з масою тiла 55
кг отримує з добовим рацiоном харчування
45 г бiлка, 55 г жиру i недостатню кiлькiсть
кальцiю. Якi продукти необхiдно передусiм включати до рацiону?

A. Ртуть
B. Стронцiй
C. Залiзо
D. Хром
E. Кадмiй

A. Домашнiй сир
B. М’ясо
C. Квасолю
D. Моркву
E. Мед

58. У населення одного з районiв мiста часто дiагностується ендемiчний флюороз
(на рiзцях бiлi плями та поперечнi коричневi смуги). Такi симптоми пов’язують з
вживанням питної води iз глибинної свердловини. Надлишок якої хiмiчної складової
води є причиною даної патологiї?

54. Критерiями чого є наступний комплекс
ознак: розмiри тiла та органiв, маса, осифiкацiя скелету, прорiзування зубiв, розвиток
залоз внутрiшньої секрецiї, ступiнь статевого дозрiвання?

A. Фтор
B. Кальцiй
C. Залiзо
D. Йод
E. Магнiй

A. Бiологiчний вiк
B. Харчовий статус
C. Генетичний розвиток
D. Психiчний розвиток
E. Статевий розвиток

59. Вам необхiдно провести аналiз рiвня
природного освiтлення у палатi терапевтичного вiддiлення. Вкажiть який прилад
необхiдно використати з цiєю метою:

55. Пiд час медичного огляду школярiв в
одного з учнiв установлено захворювання
на бронхiальну астму; симптомiв дихальної
недостатностi в станi спокою немає, перебiг нападiв нетяжкий, 1-2 рази протягом
року. До якої групи занять з фiзичного виховання можна вiднести цього учня?
A. Спецiальна група
B. Основна група
C. Пiдготовча група
D. Заняття лiкувальною фiзкультурою
E. Заборонити заняття
56. У хлопчика 11-ти рокiв пiд час профiлактичного медичного огляду визначили
порушення постави. Встановлено, що у дитини плечi похиленi i зведенi вперед, голова нахилена вперед, грудна клiтина сплощена, живiт випуклий. Як часто необхiдно
змiнювати мiсце сидiння школяра з метою
профiлактики даної патологiї?

A. Люксметр
B. Актинометр
C. Анемометр
D. Психрометр
E. Кататермометр
60. У будинку немовляти захворiло одночасно 40 дiтей вiком до 1-го року. Характернi симптоми: загальна слабкiсть, цiаноз шкiри i видимих слизових оболонок.
Дiти отримували штучнi харчовi сумiшi,
якi розводили водою з шахтного колодязя.
Клiнiчнi лабораторнi дослiдження виявили
у кровi дiтей значний вмiст метгемоглобiну. Наявнiсть яких хiмiчних сполук могли
бути вiрогiдною причиною розвитку токсичного цiанозу?
A. Нiтрати
B. Алюмiнiй
C. Свинець
D. Арсен
E. Залiзо
61. Селективною реакцiєю називають:
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A. Реакцiю, яка дає аналiтичний ефект у
присутностi обмеженого числа iонiв
B. Реакцiю, яка дозволяє визначити необхiднi iони в присутностi iнших iонiв без
попереднього їх видiлення
C. Реакцiю, яка дає аналiтичний сигнал
D. Реакцiю, яка виявляє необхiднi iони
незалежно вiд умов середовища
E. Реакцiю, яка дозволяє визначити необхiднi iони в присутностi iнших iонiв без
попереднього їх видiлення
62. Катiони I аналiтичної групи не мають
групового реактиву тому, що їх солi:
A. Добре розчиняються у водi
B. Добре розчиняються у кислотах
C. Легко утворюють ненасиченi розчини
D. Добре розчиняються у лугах
E. Легко розчиняються у розчинi амiаку
63. На чому ґрунтується роздiлення плюмбум (II) хлориду вiд iнших хлоридiв II аналiтичної групи?
A. На рiзнiй розчинностi у гарячiй водi
B. На рiзнiй розчинностi у солянiй кислотi
C. На рiзнiй розчинностi у лугах
D. На рiзнiй розчинностi у розчинi амiаку
E. На рiзнiй розчинностi у сiрчанiй кислотi
64. При санiтарному обстеженнi водогону
Ви виявили, що за результатами лабораторних дослiджень питної води загальна
жорсткiсть води була нестабiльною. Який
з показникiв НЕ вiдповiдає гiгiєнiчним вимогам i свiдчить про загрозу виникнення
iнфекцiйних захворювань?
A. 10 мгекв/дм3
B. 6 мгекв/дм3
C. 3 мгекв/дм3
D. 2 мгекв/дм3
E. 1 мгекв/дм3
65. Вам треба запропонувати метод знешкодження твердих побутових вiдходiв.
Який з перелiчених є бiотермiчним?
A. Поля заорювання
B. Смiттєспалювальнi заводи
C. Пiролiз
D. Сепарацiя вiдходiв
E. Пресування в будiвельнi блоки
66. Вам треба вимiряти вiдносну вологiсть
повiтря психрометром Ассмана. Який час
потрiбно витримати прилад в мiсцi вимiрювання?
A. 15 хвилин
B. 8 хвилин
C. 5 хвилин
D. 3 хвилини
E. 1 хвилину
67. Якими факторами визначається мiкроклiмат виробничих примiщень?
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A. Поєднання температури, вологостi,
теплового опромiнення та швидкостi руху
повiтря
B. Поєднання температури, а також температури оточуючих поверхонь i теплового
опромiнення
C. Поєднання температури, вологостi,
швидкостi руху повiтря та атмосферного
тиску
D. Поєднання температури та освiтленостi
примiщень
E. Поєднання температури, вологостi,
атмосферного тиску
68. Яку документацiю заповнюють у разi
травми на виробництвi?
A. Акт про нещасний випадок на виробництвi (ф. Н-1)
B. Акт розслiдування проф. отруєнь i проф.
захворювань
C.
Протокол
порушень
санiтарногiгiєнiчних норм i правил
D. Акт санiтарного обстеження
E. Екстрене повiдомлення про проф. захворювання
69. Вкажiть, яку апаратуру необхiдно мати
для визначення пилу ваговим методом:
A. Аспiратор, фiльтри АФА, барометр,
терези, термометр
B. Аспiратор, барометр, терези, термометр
C. Аспiратор, фiльтри АФА
D. Аспiратор, термометр
E. Фiльтри АФА, барометр, терези, термометр
70. При аналiзi режиму харчування студентiв у санаторiї-профiлакторiї виявлено, що
калорiйнiсть снiданку складає 40% добового калоражу, обiду - 40% та вечерi - 20%
добового калоражу вiдповiдно. Вкажiть,
що необхiдно зробити для гiгiєнiчної оптимiзацiї режиму харчування студентiв з перелiку нижченаведеного:
A. Знизити калорiйнiсть снiданку
B. Знизити калорiйнiсть вечерi
C. Знизити калорiйнiсть обiду
D. Пiдвищити калорiйнiсть вечерi
E. Пiдвищити калорiйнiсть снiданку
71. Ви працюєте помiчником санiтарного
лiкаря з гiгiєни харчування. Вкажiть, яка
оптимальна концентрацiя солi, при котрiй
гине основна патогенна мiкрофлора i паразити:
A. 8-12%
B. 6-10%
C. 2-4%
D. 2-8%
E. 15-18%
72. У процесi обстеження спортивного залу
школи, встановлено: температура повiтря
до заняття - 15o C ; вiдносна вологiсть повiтря до заняття - 35%; об’єм вентиляцiї

Санiтарно-гiгiєнiчний профiль

- 30 м3 /год на одного учня; свiтловий коефiцiєнт - 1:4. Яке порушення є в даному
випадку?
A. Низька вологiсть
B. Малий об’єм вентиляцiї на одного учня
C. Недостатнiй свiтловий коефiцiєнт
D. Низька температура повiтря
E. Висока вологiсть
73. У дитячий будинок надiйшла партiя дитячого одягу з натуральних матерiалiв вiд
спонсора. При санiтарно-гiгiєнiчнiй експертизi одягу встановлено: бiлизна для
дiтей дошкiльного вiку характеризується
високими повiтря- i паропроникнiстю, гiгроскопiчнiстю i вологостiйкiстю. Тканина
розрiджена, пориста i еластична. Чи вiдповiдає тканина гiгiєнiчним вимогам?
A. Вiдповiдає
B. Не вiдповiдає за повiтропроникнiстю
C. Не вiдповiдає за гiгроскопiчнiстю
D. Не вiдповiдає за вологостiйкiстю
E. Не вiдповiдає за пористiстю
74. Робiтник пiд час радiацiйної аварiї отримав дозу опромiнення 5 Гр. Визначити ступiнь тяжкостi можливої гострої променевої хвороби:
A. Тяжкий
B. Середнiй
C. Легкий
D. Дуже тяжкий
E. Дуже легкий
75. При проведеннi лабораторного дослiдження м’яса на ринку виявлено, що воно уражене трихiнелами. Як використовується м’ясо, уражене трихiнелами?
A. Пiдлягає технiчнiй утилiзацiї
B. Передається на корм тваринам
C. Передається на об’єкти громадського
харчування
D. Використовується у їжу без обмежень
E. Використовується для виготовлення
варених ковбасних виробiв
76. Дитяча молочна кухня виготовляє кисломолочнi продукти. Яке молоко дозволяється використовувати для їх виготовлення?

15

A. Молоко пастеризоване
B. Молоко натуральне, не нормалiзоване
C. Молоко 1 ґатунку
D. Молоко 2 ґатунку
E. Будь-яке молоко
77. При обстеженнi виробничого об’єкту
встановлено, що при об’ємi вентиляцiї (V)
на одну людину 100 м3 /год, повiтряний кубiчний метр примiщення на одну людину (Р) становив 50 м3 . Яка буде кратнiсть
обмiну повiтря протягом години?
A. 2
B. 0,5
C. 5
D. 15
E. 20
78. При вiдборi проб повiтря за допомогою
електроаспiратора типу ”Тайфун” на трикотажнiй фабрицi маса чистого фiльтра
становила 200 мг. Маса фiльтра з пилом
становила 210 мг. Об’єм протягнутого повiтря 500 л. Яка концентрацiя пилу в повiтрi робочої зони працюючих трикотажної
фабрики?
A. 20 мг/м3
B. 10 мг/м3
C. 15 мг/м3
D. 5 мг/м3
E. 2 мг/м3
79. Пiд час санiтарно-епiдемiологiчного обстеження встановлено вiдсутнiсть на бiльшостi дачних дiлянок надвiрних вбиралень.
Поширення якого захворювання спричинює забруднення ґрунту екскрементами
людини?
A. Дизентерiї
B. Дифтерiї
C. Висипного тифу
D. Грипу
E. Гепатиту С
80. Пiд час дослiдження рiвня освiтленостi
кiмнати одночасно вимiряли освiтленiсть
в примiщеннi - 150 лк, та поза ним - 15000
лк. Який коефiцiєнт природного освiтлення примiщення?
A. 1%
B. 1,5%
C. 2%
D. 2,5%
E. 3%

Органiзацiйний профiль

16

1. В результатi ускладнених пологiв народилась недоношена дитина, яка померла
на 35 добу життя. В який показник ввiйде
цей випадок?

5. Помiчник санiтарного лiкаря виявив на
пiдконтрольному об’єктi порушення санiтарного законодавства. Який документ вiн
повинен скласти у цьому випадку?

A. Постнеонатальна смертнiсть
B. Перинатальна смертнiсть
C. Неонатальна смертнiсть
D. Рання неонатальна смертнiсть
E. Загальний показник смертностi

A. Протокол про порушення санiтарних
норм
B. Акт санiтарно-епiдемiологiчного об’єкту
C. Постанову про накладання штрафу
D. Подання про закриття об’єкту
E. Подання про вiдсторонення вiд роботи

2. На основi звiту про причини тимчасової
непрацездатностi Ф-№23-ТН-здоров були
отриманi данi на пiдприємствi з чисельнiстю 248 працюючих було зареєстровано
280 випадкiв тимчасової непрацездатностi.
Який з показникiв захворюваностi працюючих з тимчасовою втратою працездатностi можна проаналiзувати на основi цих даних?
A. Показник випадкiв тимчасової непрацездатностi на 100 працюючих
B. Середня тривалiсть випадку тимчасової
непрацездатностi
C. Показник календарних днiв тимчасової
непрацездатностi на 100 працюючих
D. Показник структури захворюваностi
тимчасовою втратою працездатностi
E. Iндекс здоров’я
3. Пiд час ядерного вибуху потерпiлий знаходиться на вiдкритiй мiсцевостi. Показання iндивiдуального дозиметра - 200 Рентген. Яка перша допомога?
A. Дати 6 таблеток цистамiну
B. Дати 1 таблетку цистамiну
C. Обробити вiдкриту поверхню IПП-8
D. Негайна евакуацiя в окремий медичний
батальйон
E. Провести повну санiтарну обробку

6. Яка вiдносна величина характеризує рiвень, частоту, поширенiсть явища у середовищi, де воно проходить та з яким органiчно пов’язане?
A. Показник iнтенсивностi
B. Коефiцiєнт спiввiдношення
C. Показник екстенсивностi
D. Показник наочностi
E. Показник вiдносної iнтенсивностi
7. Природний рух населення характеризують показники:
A. Природного приросту, народжуваностi,
смертностi
B. Мiграцiйної активностi
C. Середньої тривалостi життя, загальної
смертностi
D. Смертностi в працездатному вiцi, народжуваностi
E. Маятникової мiграцiї, iнвалiдностi
8. Ви фельдшер МШД, приїхали на виклик
до потерпiлої, яка випадково вилила на
себе окрiп. Потерпiла кричить вiд болю,
передня поверхня обох нижнiх кiнцiвок
яскраво-гiперемована, вкрита пухирцями
з прозорим вмiстом. Яка ступень та площа
опiку у потерпiлої?

4. Структура мiської санiтарно-епiдемiологiчної A. II ст. 18%
B. II ст. 36%
станцiї включає вiддiлення:
C. III ст. Б 45%
D. I ст. 9%
A. Санiтарно-гiгiєнiчний вiддiл, епiдемiолоE. III ст. А 27%
гiчний вiддiл, дезiнфекцiйний вiддiл
B. Санiтарно-гiгiєнiчний вiддiл, протие9. Стан потерпiлого важкий, потребує пропiдемiчне вiддiлення, вiддiлення камерної
ведення реанiмацiйних заходiв. Що потрiдезiнфекцiї та санiтарної обробки
бно перевiрити перш нiж розпочати реанiC. Санiтарно-гiгiєнiчний вiддiл, епiдемiомацiйнi заходи?
логiчний вiддiл, вiддiлення евакуацiї та
вогнищевої дезiнфекцiї
A. Наявнiсть дихання та пульсу
D. Вiддiлення комунальної гiгiєни, лаB. Наявнiсть свiдомостi
бораторiя гiгiєни працi, бактерiологiчна
C. Наявнiсть електричних опiкiв
лабораторiя
D. Наявнiсть дихання
E. Епiдемiологiчний вiддiл, вiддiлення гiгiєE. Наявнiсть ушкодження
ни дiтей i пiдлiткiв, дезiнфекцiйний вiддiл

