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1. Iстеричний розлад особистостi характеризується всiм, КРIМ:

8. Iнсомнiя неорганiчної природи включає все,
КРIМ:

A. Сталостi в захопленнях
B. Поведiнки, розрахованої на зовнiшнiй ефект
C. Надмiрної стурбованостi своєю зовнiшностю
D. Постiйного прагнення манiпулювати оточуючими
E. Довiрливостi

A. Вiдсутностi перешкоди соцiальному i професiйному функцiонуванню
B. Незадовiльної тривалостi сну
C. Порушень сну, що вiдзначаються як максимум тричi на тиждень протягом принаймнi
одного мiсяця
D. Труднощiв засинання
E. Дратiвливостi

2. Хронiфiкацiя агорафобiй з панiчними атаками обумовлена наступними причинами, КРIМ:
A. Вiдсутностi приєднання iнших фобiй
B. Стiйкою ”тривогою очiкування”
C. Немаячної iпохондрiї
D. Переважання спонтанних агорафобiй над
ситуацiйними
E. Раннього вiку початку хвороби
3. До складу специфiчних фобiй включається
все, КРIМ:
A. Дисморфофобiї (немаячної)
B. Клаустрофобiї
C. Акрофобiя
D. Фобiї iспитiв
E. Боязнi вигляду кровi
4. Обсесивно-компульсивнi розлади характеризуються усiм, КРIМ:
A. Вiдсутнiсть зв’язку мiж обсесивними симптомами i депресiєю
B. Наявностi вегетативних симптомiв тривоги
C. Обтяжливих вiдчуттiв психiчного напруження без очевидного вегетативного збудження
D. Початку в дитячому та юнацькому вiцi
E. Виступають джерелом дистресу
5. Гостра реакцiя на стрес (афективно-шокова
реакцiя), гiпокiнетичнiй форма включає все,
КРIМ:
A. Вiдсутнiсть амнезiї на гострий перiод психозу
B. Афективного ступору
C. Байдужостi до подiй, що вiдбуваються навколо
D. Тривалостi вiд кiлькох годин до 2-3 днiв
E. Вираженої астенiї пiсля виходу
6. Пролонгована депресивна реакцiя, обумовлена розладом адаптацiї, характеризується
всiм, КРIМ:
A. Тривалостi бiльше 2-х рокiв
B. Почуття нездатностi залишатися в цiй ситуацiї
C. Легкої депресiї
D. Схильностi до драматичної поведiнки
E. Iндивiдуальної уразливостi
7. Для недиференцiйованих соматоформних
розладiв характерно все, КРIМ:
A. Тривалостi розладiв менше 6 мiсяцiв
B. Напористого, драматичного характеру пред’явлення скарг
C. Наявнiсть соматичного захворювання (за
даними iсторiї хвороби, аналiзiв, спецiальних
обстежень), що не може пояснити вираженiсть
скарг
D. Незумисного вигадування симптомiв
E. Вiдсутностi сiмейного функцiонування

9. Гiперсомнiя неорганiчної природи за МКХ10 характеризується всiм, КРIМ:
A. Наявностi нападiв нарколепсiї
B. Недостатньої тривалостi сну в нiчний час
C. Тривалостi бiльше одного мiсяця
D. Нападiв сну в денний час
E. Почуття постiйної пiдвищеної сонливостi в
денний час
10. До вiдсутностi або втрати сексуального потягу в рамках сексуальних дисфункцiй, не обумовлених органiчними порушеннями або хворобами, вiдноситься все, КРIМ:
A. Сексуальної ангедонiї
B. Первинностi проблем статевого потягу
C. Виключення наявностi сексуального збудження
D. Виключення сексуального задоволення
E. Малу ймовiрнiсть статевої активностi
11. Вiдповiдальнiсть консультанта за повiдомлення потенцiйної жертви про агресивнi намiри клiєнта правильнiше за все визначається
твердженням:
A. Оговорюється в контрактi як обов’язок
попередити
B. Є дiлом вибору психоконсультанта
C. Юридична зобов’язанiсть психоконсультанта
D. Повнiстю вiдповiдає принципу конфiденцiйностi
E. Несумiсна з принципом конфiденцiйностi
12. Пiдхiд, який використовує знання наук про
поведiнку та технiку для розумiння здоров’я та
лiкування хвороб, вiдноситься до:
A. Поведiнкова медицина
B. Психологiя здоров’я
C. Психофармакологiя
D. Iндустрiальна медицина
E. Психодiагностика
13. На вiдмiну вiд психотерапiї, психологiчне
консультування спрямоване на:
A. Виявити тi зв’язки, якi допоможуть клiєнту
по-новому подивитись на себе та справитись з
труднощами
B. Вислухати клiєнта
C. Вiдсутнiсть необхiдностi використання психофармакотерапiї
D. Допомогти клiєнту встановити зв’язок мiж
актуальною проблемою з особистiсними факторами
E. Повнiстю розкрити особистiснi особливостi
клiєнта
14. Хворий з синдромом Морганьї-АдамсаСтокса пiд час пiдйому сходами втратив свiдомiсть. Шкiра блiда, зiницi розширенi, клонiко-
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тонiчнi судоми, грудна клiтина нерухома. Який
найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Клiнiчна смерть
B. Соцiальна смерть
C. Передагонiя
D. Агонiя
E. Бiологiчна смерть
15. Яке з тверджень вiрно описує суть прийому
прикрiплення вiдчуттiв до змiсту?
A. Вербальнi навички, якi поєднують в собi
вiдображення вiдчуттiв з перефразуванням
змiсту
B. Пiдтвердження нормальностi переживання
таких вiдчуттiв в такiй ситуацiї
C. Вiдчуття i їх змiст знаходяться у постiйнiй
взаємодiї
D. Всi вiдчуття мають свiй змiст
E. Роз’яснення клiєнту того, з чим саме пов’язанi його вiдчуття
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A. Обсяг знань, мiцнiсть, систематичнiсть,
мовна культура, якiсть вмiнь i навичок, глибина
знань, практичне застосування, розумiння,
творчiсть, послiдовнiсть
B. Оперативнiсть, глибина знань, швидкiсть
C. Вмiння викладати знання, послiдовнiсть,
мовна культура
D. Ввiчливiсть, обсяг знань, мiцнiсть, практичне
застосування, розумiння, творчий пiдхiд, глибина
E. Обсяг знань, мiцнiсть, систематичнiсть,
якiсть викладу
20. Процес становлення мiжпiвкульної органiзацiї психiчних процесiв в онтогенезi або дiяльностi називається:
A. Латералiзацiя
B. Хiральнiсть
C. Церебральнiсть
D. Процесуальнiсть
E. Контрлатеральнiсть

16. Провiдна дiяльнiсть, як базова категорiя вiкової психологiї - це:

21. Яку кiлькiсть стадiй розвитку iнтелекту виокремив Ж. Пiаже?

A. Дiяльнiсть, вiд якої в найбiльшiй мiрi залежить розвиток особистостi на даному вiковому
етапi
B. Дiяльнiсть, яку особистiсть для себе обирає
C. Дiяльнiсть, яка найбiльше подобається особистостi
D. Дiяльнiсть, яку пропонують особистостi
дорослi на кожному вiковому етапi
E. Дiяльнiсть, якiй особистiсть присвячує бiльшу частину свого часу

A. Чотири
B. Двi
C. П’ять
D. Шiсть
E. Вiсiм

17. Пряма хода, мова, гiпобулiчнi реакцiї є
основними характеристиками кризи:
A. Першого року життя
B. Трьох рокiв
C. Семи рокiв
D. Новонародженостi
E. П’яти рокiв
18. В якiй групi вказанi всi галузi педагогiчної
психологiї?
A. Психологiя виховання, психологiя навчання,
психологiя учiння, психологiя педагогiчної
дiяльностi
B. Фiлософiя, соцiологiя, шкiльна гiгiєна, психологiя, анатомiя, фiзiологiя
C. Педагогiчна психологiя, педагогiчна соцiологiя, театральна педагогiка, виправно-трудова
педагогiка, психологiя навчання, вiйськова
педагогiка
D. Психологiя навчання, загальна педагогiка,
вiкова педагогiка, спецiальна педагогiка, методика викладання окремих дисциплiн, iсторiя
педагогiки, порiвняльна педагогiка
E. Психологiя педагогiчної дiяльностi, педагогiка профосвiти, педагогiка шкiл подовженого
дня, педагогiка шкiл-iнтернатiв, психологiя
вищої школи
19. Яка група найповнiше вiдображає критерiї
оцiнки знань студента?

22. Iнтелект, який забезпечує пристосування до
нових ситуацiй:
A. Соцiальний iнтелект
B. Емоцiйний iнтелект
C. Кристалiзований iнтелект
D. Загальний iнтелект
E. Математичний iнтелект
23. Експеримент Стенлi Мiлгрема, вперше
описаний у 1963 роцi, був направлений на дослiдження поведiнки людини, яка отримує накази, що розходяться з її внутрiшнiми поведiнковими нормами, вiд авторитетного джерела.
Дане наукове дослiдження, спрямоване на вирiшення проблеми, яку ранiше нiхто не намагався вирiшити таким методом, має назву:
A. Пошукове дослiдження
B. Уточнювальне дослiдження
C. Фундаментальне дослiдження
D. Критичне дослiдження
E. Оглядово-аналiтичне дослiдження
24. Наукове припущення, що випливає з теорiї,
яке ще не пiдтверджено i не спростовано, носить назву:
A. Гiпотеза дослiдження
B. Предмет дослiдження
C. Мета дослiдження
D. Об’єкт дослiдження
E. Наукова новизна дослiдження
25. В ходi дослiдження було встановлено, що
студенти з високим рiвнем успiшностi мають
високi показники рiвня iнтелекту. В разi зниження його рiвня, рiвень успiшностi також знижується. Вкажiть, який кореляцiйний зв’язок
тут спостерiгається:
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A. Позитивний
B. Нульовий
C. Достовiрний
D. Негативний
E. Сильний

A. Аналiзатори
B. Рецептори
C. Вiдчуття
D. Органи чуття
E. Провiднi канали

26. Методи дослiдження розподiляються на емпiричнi i неемпiричнi. Що вiдносять до неемпiричних методiв дослiдження?

32. Про рiвень пiдготовленостi дитини до школи свiдчить розвиток такої характеристики довiльної уваги, як:

A. Iнтерпретацiйнi методи
B. Експеримент
C. Спостереження
D. Моделювання
E. Психодiагностичнi методи

A. Вмiння дiяти згiдно з правилами
B. Вмiння слухати
C. Вмiння розумiти та точно виконувати вказiвки дорослого
D. Вмiння використовувати зразок
E. Вмiння планувати власнi дiї

27. Назвiть метод, створений В. Сатiр в сiмейнiй психотерапiї:
A. Скульптура сiм’ї
B. Терапiя кожного члена сiм’ї окремо
C. Сiмейна соцiограма
D. Сiмейна генограма
E. Сiмейна система
28. Вибрати серед зазначених правильне визначення предмету психологiї:
A. Закономiрностi розвитку i вияву психiчних
явищ та їх механiзми
B. Найзагальнiшi риси дiйсностi, основи буття
i пiзнання, що вивчаються не безпосередньо, а
через узагальнення даних iнших наук та осмислення всiєї iснуючої культури, її свiтоглядних
структур
C. Форма i будова, походження i розвиток
людського органiзму
D. Особлива сфера суспiльної дiяльностi з
виховання людини, складовими частинами якої
є освiта i навчання
E. Рiзноманiття нинi iснуючих i вимерлих органiзмiв, їх походження, еволюцiя, поширення,
будова, функцiонування та iндивiдуальний розвиток, зв’язки один з одним i з навколишньою
їх неживою природою
29. Метод дослiдження предметiв та явищ об’єктивної дiйсностi, який полягає в їх навмисному i цiлеспрямованому сприйманнi:
A. Спостереження
B. Лабораторний експеримент
C. Самоспостереження
D. Природний експеримент
E. Анкетування
30. Пiзнавальним психiчним процесом вiдображення в мозку людини окремих властивостей предметiв i явищ при їх безпосереднiй
дiї на органи чуття є:
A. Вiдчуття
B. Сприймання
C. Пам’ять
D. Уява
E. Мислення
31. Органами людського тiла, якi аналiзують
навколишню дiяльнiсть i виокремлюють у нiй
тi чи iншi рiзновиди енергiї та iнформацiї є:

33. Вiдчуття, що мають рецептори, розташованi у внутрiшнiх органах i вiдображають стан
внутрiшнього середовища органiзму, називаються:
A. Iнтероцептивнi
B. Пропрiорецептивнi
C. Контактнi
D. Дистантнi
E. Ексиерорецептивнi
34. Якiснi змiни (збочення) iнформацiї, що надходять з рецептора в кору головного мозку, це:
A. Парестезiя
B. Гiперестезiя
C. Гiпестезiя
D. Галюцинацiї
E. Анестезiя
35. Психiчним процесом вiдображення людиною предметiв i явищ у цiлому, в сукупностi
всiх їхнiх якостей i властивостей при безпосередньому їх впливi на органи чуттiв, є:
A. Сприймання
B. Вiдчуття
C. Мислення
D. Пам’ять
E. Уява
36. Як називається розлад сприймання, коли
людина бачить, чує, вiдчуває те, чого в реальнiй дiйсностi не iснує?
A. Галюцинацiя
B. Дереалiзацiя
C. Iлюзiя
D. Марення
E. Апперцепцiя
37. Якiсть волi, яка виявляється у здатностi людини критично ставитись як до власних вчинкiв
i дiй, так i до iнших людей, не пiддаватися негативним впливам iнших, це:
A. Самостiйнiсть
B. Самовладання
C. Рiшучiсть
D. Витриманiсть
E. Наполегливiсть
38. В контекстi генетичного пiдходу виокремлюють п’ять основних пiдструктур особистостi, а саме:
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A. Бiопсихiчна; iндивiдуальнi особливостi психiчних процесiв; досвiд; спрямованiсть; здiбностi
B. Соцiальна; iндивiдуальнi особливостi психiчних процесiв; досвiд; спрямованiсть; здiбностi
C. Соцiальна; бiопсихiчна; iндивiдуальнi особливостi психiчних процесiв; спрямованiсть;
здiбностi
D. Соцiальна; бiопсихiчна; iндивiдуальнi особливостi психiчних процесiв; мотивацiя; здiбностi
E. Бiопсихiчна; iндивiдуальнi особливостi психiчних процесiв; спрямованiсть; свiдомiсть
39. Спрямованiсть особистостi, з точки зору генетичної психологiї є:
A. Об’єднання найважливiших цiнностей,
найважливiших смислоутворюючих мотивiв,
якi роблять життя людини структурованим,
упорядкованим, цiлеспрямованим
B. Соцiальне оточення i його сприймання людиною
C. Реалiзацiя бiологiчних переживань людиною
D. Структурування особистiстю життєвих потреб
E. Реалiзацiя бiологiчних переживань людиною
через сприймання соцiального оточення
40. Основним методологiчним принципом дослiдження психiчної дiяльностi пiдекспертної
особи є:
A. Системний пiдхiд
B. Оцiночний принцип
C. Пiдхiд спостереження
D. Вимiрювальний пiдхiд
E. Експериментальний пiдхiд
41. Права експерта-психолога полягають у:
A. Правi знайомитися з матерiалами справи,
що належать до предмету експертизи, ставити
тому, кого допитують, запитання, що стосуються предмету експертизи (з дозволу особи, що
проводить дiзнання, слiдчого, прокурора або
суду)
B. Правi ознайомитися з будь-якими матерiалами справи, ставити тому, кого допитують,
будь-якi запитання (з дозволу особи, що проводить дiзнання, слiдчого, прокурора або суду)
C. Правi ставити тому, кого допитують, будь-якi
запитання, що належать до предмету експертизи знайомитися з будь-якими матерiалами
справи, що мають вiдношення до дiй пiдекспертного
D. Правi ставити будь-якi запитання з предмета
експертизи дiзнавачевi, слiдчому, прокурору
E. Правi ставити будь-якi запитання з предмету
експертизи лiкуючому лiкаревi
42. Основна вiдмiннiсть кумулятивного афекту
вiд фiзiологiчного полягає у:
A. Подовження у часi фази, що настає у звинувачених як вiдповiдь на протиправнi дiї
потерпiлого
B. Бiльш агресивнiй реакцiї, поєднанiй з жорстокiстю на протиправнi дiї потерпiлого
C. Фiзiологiчному афектi у поєднаннi з соматичним захворюванням
D. Стислостi у часi фази, що наступає у звинуваченого у вiдповiдь на протиправнi дiї
потерпiлого
E. Тривалостi в часi
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43. При ураженнi задньої третини скроневої
звивини лiвої (домiнантної) пiвкулi виникає:
A. Сенсорна афазiя
B. Семантична афазiя
C. Динамiчна афазiя
D. Аферентна моторна афазiя
E. Еферентна моторна афазiя
44. Акалькулiя виникає при ураженнi:
A. Скронево-тiм’яно-потиличних вiддiлiв кори
(зона ТРО)
B. Потиличних дiлянок
C. Гiпоталамо-дiенцефальної дiлянки
D. Лобно-скроневих структур
E. Лобних дiлянок
45. Якщо хворий ледве переключається з одного руху на iнший, персеверує попереднi рухи,
то в нього спостерiгається:
A. Iнертнiсть рухових актiв
B. Ехопраксiя
C. Порушення реципрокної координацiї
D. Дезавтоматизацiя
E. Iмпульсивнiсть рухiв
46. Хворий 42-х рокiв скаржиться на постiйний
бiль в епiгастральнiй дiлянцi з iррадiацiєю до
спини, нудоту, блювання, печiю. Хворiє на виразкову хворобу duodenum протягом 20-ти рокiв. Об’єктивно: пониженого харчування, язик
обкладений, вологий. Живiт напружений, болючий пiд час пальпацiї в пiлородуоденальнiй
зонi. Позитивний симптом Образцова. Субфебрилiтет. У кровi: лейкоцити - 10, 0 · 109 /л,
швидкiсть осiдання еритроцитiв - 24 мм/год.
Рентгенологiчно: в цибулинi duodenum занурена тришарова нiша - 0,7x1,0 см. Реакцiя Грегерсена негативна. Яке ускладнення має мiсце
в даному випадку?
A. Пенетрацiя
B. Перфорацiя
C. Кровотеча
D. Малiгнiзацiя
E. Стеноз воротаря
47. Синдром деперсоналiзацiї характеризується усiм перелiченим, КРIМ:
A. Порушення свiдомостi
B. Розладу самосвiдомостi особистостi, вiдчуження психiчних властивостей особистостi
C. Вiдчуття змiни, втрати або роздвоєння свого
”Я”
D. Розладу самоусвiдомлення вiтальностi та
активностi
E. Розладу самоусвiдомлення цiлiсностi
48. Кататонiчний ступор виявляється всiм перелiченим, КРIМ:
A. Несправжнiх спогадiв
B. Неповного знерухомлення
C. Мутизму
D. Тривалого утримання статичного положення
тiла
E. Неприродних вигадливих поз
49. Гостра парафренiя виявляється всiм перелiченим, КРIМ:
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A. Схильнiсть до розвитку на висотi паморочного потьмарення свiдомостi
B. Розвиток гострої чуттєвої маячнi з псевдогалюцинацiями i нестiйкими конфабуляцiями,
нестiйкiстю, змiннiстю iдей маячнi
C. Яскравiсть афекту
D. Виникнення гострої фантастичної i антагонiстичної маячнi
E. Схильнiсть до розвитку на висотi онейроїду
50. Екстатичне збудження виявляється всiм перелiченим, КРIМ:
A. Хаотичного збудження з агресiєю
B. Театральностi поз, декламацiї, спiву
C. Превалювання захоплення, екстазу, мiстичної проникностi
D. Непослiдовностi мови
E. Можливостi епiзодiв ступору i субступору
51. Яка з перерахованих позицiй є неконструктивною для ведучого групи?
A. Ведучий групи робить акцент на власнi
директивнi висловлювання та iнтерпретацiї
B. Ведучий займає нейтральну позицiю, втручається в разi, якщо учасники не дiйшли згоди
C. Ведучий провокує дискусiю
D. Ведучий пiдводить пiдсумки обговорення,
пропонує вiдповiднi висновки i узагальнення
E. Ведучий орiєнтується на драматичнiсть
групового процесу як критерiй ефективностi
роботи
52. Психологiчна корекцiя визначається як:
A. Спрямований психологiчний вплив на
тi чи iншi психологiчнi структури з метою
забезпечення повноцiнного розвитку та функцiонування особистостi
B. Спрямований медикаментозний лiкувальний
вплив на людину з метою забезпечення функцiонування центральної нервової системи
C. Метод медичної психотерапiї, використовувати який мають право лише особи, якi мають
медичну освiту
D. Галузь медицини, спрямована на пом’якшення або лiквiдацiю наявної симптоматики
E. Екзистенцiйно-гуманiстичний напрямок у
психотерапiї, що використовує психологiчнi
методи i фармакологiчнi засоби
53. В сучасному розумiннi груповий психологiчний тренiнг це:
A. Сукупнiсть активних методiв практичної
психологiї з метою формування навичок самопiзнання i саморозвитку
B. Область практичної психологiї, орiєнтована
на використання активних методiв групової
психологiчної роботи з метою розвитку компетентностi в спiлкуваннi
C. Тренiнг як своєрiдна форма дресури, при
якiй жорсткими манiпулятивними прийомами
формуються потрiбнi патерни поведiнки
D. Тренiнг як тренування, при якiй вiдбувається
формування i вiдпрацювання умiнь i навичок
ефективної поведiнки
E. Тренiнг як форма активного навчання,
метою якого є перш за все передача психологiчних знань, а також розвиток деяких умiнь i
навичок
54. Пацiєнт з невисокими пiзнавальними здiбностями при розмовi з лiкарем проявляє
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страх i пiдвищену тривожнiсть. Що змушує
його вiдмовитися вiд проведення необхiдних
лiкувально-дiагностичних манiпуляцiй, нехтуючи порадами та настановами лiкаря. В свою
чергу лiкар застосовує добре продуманi аргументи з метою iнформування пацiєнта про
реальний стан його здоров’я та можливi ускладнення, перетворюючи iнформацiю на систему
установок пацiєнта. До якого виду психологiчного впливу вдався лiкар?
A. Переконання
B. Навiювання
C. Емоцiйне зараження
D. Наслiдування
E. Сугестiя
55. Спiлкуючись з пацiєнтом, лiкар створює в
своїй уявi його образ, доповнюючи його iнтуїцiєю, рефлексiєю, емпатiєю. Iнтерпретуючи
поведiнку пацiєнта i вивчаючи причини його
поведiнки, лiкар недооцiнює при цьому роль
ситуацiї, але переоцiнює значення його особистiсних рис. Який ефект соцiальної перцепцiї
вiдбувається при цьому?
A. Каузальна атрибуцiя
B. Iдентифiкацiя
C. Стереотипiзацiя
D. Ефект ореолу
E. Емпатiя
56. До основних завдань психологiчного супроводу в умовах органiзацiї невiдкладної допомоги при аварiях i катастрофах входять усi перелiченi, КРIМ:
A. Ознайомлення особового складу рятувальникiв та волонтерiв з особливостями реальної
обстановки, небезпек та реальних завдань
рятувальної операцiї
B. Мобiлiзацiї необхiдних професiйно важливих
рис особистостi за допомогою прийомiв психологiчної пiдтримки, мотивацiї та стимулювання
C. Органiзацiї спецiалiзованої психологiчної
допомоги особам, якi дiють у важких та небезпечних для життя умовах
D. Створення та пiдтримання обстановки
психологiчної пiдтримки, взаємовиручки та колективiзму серед рятувальникiв та волонтерiв
E. Проведення реабiлiтацiйно-вiдновлюючих
психологiчних заходiв щодо осiб, врятованих з
мiсця катастрофи
57. Який з перерахованих чинникiв НЕ впливає
на iмовiрнiсть розвитку безпосереднiх i вiддалених негативних наслiдкiв екстремальної ситуацiї?
A. Неадекватний метод психотерапiї
B. Особливостi ситуацiї (раптовiсть, тривалiсть,
патогенна вираженiсть, безпосереднiй ризик
смертi)
C. Невизначенiсть вiддалених наслiдкiв
D. Недостатня соцiальна адаптацiя (як на момент екстремальної ситуацiї, так i у вiддаленому
перiодi)
E. Пiзнє лiкування або його вiдсутнiсть
58. Iнтегративно-когнiтивна модель посттравматичного стресового розладу (за Е. Кларком)
пояснює:
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A. Вибiр методу психотерапiї
B. Динамiку працездатностi людини в екстремальних умовах
C. Етапи психiчної адаптацiї та дезадаптацiї в
змiнених умовах iснування
D. Виникнення й хронiфiкацiї симптомiв посттравматичного стресу
E. Роль стресогенних факторiв у формуваннi
посттравматичного стресового розладу
59. З яким пiдходом первинно пов’язана позицiя А. Адлера?
A. Психоаналiтичний
B. Поведiнковий
C. Феноменологiчний
D. Екзистенцiальний
E. Когнiтивний
60. За Е. Ерiксоном, особистiсть у своєму психосоцiальному розвитку проходить через:
A. Вiсiм стадiй
B. Чотири стадiї
C. П’ять стадiй
D. Сiм стадiй
E. Десять стадiй
61. За А. Бандурою, вмiння людей усвiдомлювати свої здiбностi будувати поведiнку, вiдповiдну специфiчнiй задачi та ситуацiї це:
A. Самоефективнiсть
B. Самоактуалiзацiя
C. Самооцiнка
D. Самоздiйснення
E. Самопроектування
62. Частина нервової системи, котра сприймає
зовнiшню для мозку iнформацiю, передає її в
мозок i аналiзує її, носить назву:
A. Сенсорна система
B. Рецептор
C. Вегетативна нервова система
D. Лiмбiчна система
E. Нервове волокно
63. Згiдно теорiї П.К. Анохiна, комплекс вибiрково залучених компонентiв, у яких взаємодiя
i взаємовiдношення набувають характеру взаємного сприяння компонентiв, спрямованих на
отримання корисного результату, носить назву:
A. Функцiональна система
B. Системоутворюючий фактор
C. Пристосувальна активнiсть iндивiда
D. Поведiнковий континуум
E. Цiлеспрямованiсть поведiнки
64. В органiзмi людини у процесi адаптацiї вiдбувається комплекс функцiональних перебудов. Визначте психофiзiологiчний характер
цих змiн:
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A. Мобiлiзуються фiзiологiчнi резерви органiзму, формується нова програма гомеостатичного регулювання, змiнюється чутливiсть
сенсорних систем, забезпечується функцiонування в нових умовах iснування
B. Змiнюються властивостi нейронiв та швидкiсть передачi нервового iмпульсу в синапсах
C. Змiнюються захиснi i регуляторнi реакцiї
людини у вiдповiдь на стресор, сповiльнюється
рухомiсть нервових процесiв
D. Змiнюються функцiї систем органiзму пiд
впливом виключно факторiв внутрiшнього
середовища органiзму
E. Функцiональне виснаження системи, яка
домiнує в адаптацiйнiй реакцiї
65. Алекситимiя притаманна:
A. Психосоматичним хворим
B. Хворим на неврастенiю
C. Хворим на депресiю
D. Хворим на психастенiю
E. Хворим на шизофренiю
66. У хворих на виразкову хворобу (за Й.Ф.
Лорiє) спостерiгаються усi перелiченi ознаки,
КРIМ:
A. Iстеричностi
B. Психастенiчностi
C. Прагнення до самоствердження, помисливостi
D. Скритностi, замкненостi
E. Марнославства
67. Торонтська алекситимiчна шкала використовується для дiагностики:
A. Особистiсних особливостей, що сприяють
виникненню психосоматичних захворювань
B. Особистiсних особливостей, що сприяють
виникненню залежностi вiд алкоголю
C. Олiгофренiї
D. Особистiсних особливостей, характерних
для хворих на шизофренiю
E. Форм неврозу
68. Механiзм захисту, що полягає у несвiдомiй
спробi врiвноважити певний афект за допомогою ставлення або поведiнки, якi магiчним
чином знищують цей афект, називається:
A. Анулювання
B. Змiщення
C. Iзоляцiя
D. Регресiя
E. Рацiоналiзацiя
69. Групова психотерапiя в першу чергу переслiдує цiль дати змогу учасникам здiйснити усе,
КРIМ:
A. Розвивати ”базальну довiру”
B. Вивчити новi моделi поведiнки
C. Показати, що їх проблеми не унiкальнi
D. Виробити вiдчуття приналежностi до групи
E. Змiнити поведiнку залежно до групових
моделей
70. Когнiтивна терапiя передбачає зосередженiсть на:
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A. Хибних iдеях i установках
B. Безсвiдомому i витiснених спогадах
C. Десенсибiлiзацiї
D. Iдеях переносу
E. Проективних iдентифiкацiях
71. У пацiєнтiв з симулятивним розладом найчастiше вiдзначають:
A. Ознаки самолiкування пацiєнта
B. Супутнi важкi психiчнi розлади
C. Агресивний тип особистостi
D. Вiдсутнiсть медичних знань
E. Частi госпiталiзацiї
72. Нервова анорексiя характеризується усiма
наведеними ознаками, КРIМ:
A. Визнання психiчного i фiзiологiчного розладу
B. Вираженим страхом ожирiння
C. Порушеним образом тiла - вiдчуттям своєї
огрядностi навiть при виснаженнi
D. Вiдмовою пiдтримувати масу тiла на рiвнi
вищому за мiнiмальний рiвень
E. Втратою маси тiла до рiвня, нижчого за 85%
нормальної
73. Жiнка з аноргазмiєю проходить курс сексуальної психотерапiї (Мастерс, Джонсон).
Правильнi твердження з приводу її лiкування
мiстять все, КРIМ:
A. Сексуальному партнеровi не слiд дозволяти
вiдвiдувати терапевтичнi сеанси
B. Лiкування включає ознайомлення з лiтературою i вiдеопосiбниками про природу
сексуальностi
C. Жiнку слiд заохочувати для досягнення
оргазму при мастурбацiї
D. Жiнку слiд переконати у небажаностi сексуальних контактiв на раннiх етапах лiкування
E. Це поведiнкова психотерапiя
74. На прийомi у психотерапевта 27-рiчна жiнка скаржиться, що їй нудно жити, що вона у
вiдчаї. Протягом останнiх семи рокiв щорiчно
лiкувалася у психотерапевтiв. В анамнезi кiлька демонстративних суїцидальних спроб, iмпульсивна поведiнка, епiзодичнi короткочаснi
спалахи тривоги i депресiї, схильнiсть до iмпульсивних статевих контактiв. Вважає себе
лесбiйкою, хоча бiльшiсть сексуальних зв’язкiв мала з чоловiками. Усi випадки попередньої терапiї припиняла пацiєнтка у зв’язку з
тим, що їй не виписували анксиолiтики. Патопсихологiчне дослiдження виявило, що вона адекватно сприймає реальнiсть. Найбiльш
ймовiрно, що у неї розлад особистостi:
A. Межовий
B. Параноїдний
C. Iстероїдний
D. Антисоцiальний
E. Шизотиповий
75. З синдромом вiдмiни седативних засобiв пов’язанi усi перелiченi симптоми, КРIМ:
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A. Зниження частоти пульсу, дихання i температури тiла
B. Тремору
C. Великих судомних припадкiв
D. М’язових болiв
E. Шлунково-кишкових розладiв
76. Хворий 39 рокiв. З анамнезу вiдомо, що захворiв в 19-рiчному вiцi, коли вперше лiкувався
у психiатричнiй лiкарнi з приводу депресiї, депресивнi прояви повторювалися щорiчно, лiкування (стацiонарне та амбулаторне) давало стiйкi покращення. Неодружений, тривалих
стосункiв не мав. Два мiсяцi тому ”втiк з дому”,
подорожував рiзними мiстами по усiй Українi.
Приїхав в Одесу, ”до моря”. Почував себе добре. Був активним, кiлька ночей не спав, гуляв
мiстом, вiдвiдував ресторани, спiвав, танцював, виголошував месiанськi промови. Заснував в Одесi секту, щоденно збирав послiдовникiв, яким пропагував поклонiння ”сонцю i
свiтлу”. Був перевезений до Києва родичами i
госпiталiзований. У психiчному статусi: спiває,
танцює, виголошує промови, декламує вiршi.
На зауваження медичного персоналу не реагує. Гiперсексуальний, спить мало, майже не
їсть. Активно, не дотримуючись субординацiї
i загальноприйнятих норм поведiнки спiлкується з пацiєнтами, медичним персоналом, вiдвiдувачами, студентами. У хворого найбiльш
iмовiрний дiагноз:
A. Бiполярний афективний розлад
B. Конверсiйний розлад
C. Рекурентний депресивний розлад
D. Обсесивний розлад
E. Соматоформний розлад
77. Який з наведених антидепресантiв є найбiльш потужним iнгiбiтором зворотного захоплення серотонiну?
A. Кломiпрамiн (анафранiл)
B. Сертралiн (золофт)
C. Флюоксетин (прозак)
D. Леривон
E. Афобазол
78. За допомогою якого принципу соцiальнопсихологiчного дослiдження вiдбувається об’єднання елементiв дослiдження в єдине цiле,
систему зв’язкiв, в певну структуру?
A. Принцип системностi
B. Принцип зворотного зв’язку
C. Принцип розвитку
D. Принцип науковостi
E. Принцип послiдовностi
79. Як називається процес передачi iнформацiї
людини людиною в спiлкуваннi?
A. Комунiкацiя
B. Взаєморозумiння
C. Соцiальна фасилiтацiя
D. Соцiальна перцепцiя
E. Iнтеракцiя
80. Коли говорять про труднощi, що вiдчуває
особистiсть за необхiдностi пристосуватися до
змiнених умов середовища, дiяльностi та спiлкування, то мова йде про:
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A. Непатологiчну дезадаптацiю
B. Соцiалiзацiю
C. Десоцiалiзацiю
D. Патологiчну дезадаптацiю
E. Адаптацiю
81. Сукупнiсть уявлень про те, як повинен поводитися член групи у певнiй ситуацiї в соцiальнiй психологiї визначають як:
A. Груповi очiкування
B. Груповi процеси
C. Груповi санкцiї
D. Груповi правила
E. Груповi норми
82. Як буде називатися група, якщо її виокремлення ґрунтується на значущостi цiєї групи для особистостi в орiєнтацiї на певнi цiнностi, норми:
A. Референтною
B. Неформальною
C. Реальною
D. Малою
E. Великою
83. Порушення письмової мови, при якому не
зберiгається порядок складiв у словi або слiв у
реченнi, вiдбуваються їх перестановки, називається:
A. Акатографiя
B. Акатофазiя
C. Дислексiя
D. Алалiя
E. Дисграфiя
84. Який дефект на думку Л.С. Виготського є
”основним об’єктом психологiчного вивчення
i корекцiї аномального розвитку...”:
A. Вторинний
B. Первинний
C. Третинний
D. Єднiсть всiх дефектiв
E. Увесь процес розвитку
85. Дiяльнiсть психолога, яка спрямована
на створення комплексної системи клiнiкопсихологiчних, психолого-педагогiчних i психотерапевтичних умов, що сприяють успiшнiй
адаптацiї дiтей називається:
A. Психологiчний супровiд дiтей з порушеннями у розвитку
B. Психологiчна реабiлiтацiя дiтей з порушеннями у розвитку
C. Психологiчна корекцiя дiтей з порушеннями
у розвитку
D. Психологiчна просвiта дiтей з порушеннями
у розвитку
E. Психологiчна компенсацiя дiтей з порушеннями у розвитку
86. Лiкар ставить пацiєнту запитання типу: ”На
що скаржитесь?”, ”Я розумiю, як це не просто
звернутися до лiкаря, тим бiльше в такий заклад як психiатрична лiкарня. Менi, напевно,
не варто говорити про те, що все про що Ви
захочете подiлитися зi мною, про себе i свої
переживання залишиться мiж нами”, ”Хто був
iнiцiатором Вашого звернення до мене?”. Який
етап клiнiчного iнтерв’ю передбачає постановку такого типу запитань?
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A. I етап
B. II етап
C. III етап
D. IV етап
E. V етап
87. Об’єктом генетичної психологiї є:
A. Людина як духовно-тiлесний iндивiд, породжений своєю власною предметно-практичною
дiяльнiстю
B. Людина як бiологiчна iстота iз вродженими
iнстинктами
C. Людина як нормативний об’єкт генетичної
психологiї
D. Психiчнi властивостi людини
E. Людина як носiй генетичної iнформацiї
88. Який iз методiв генетичної психологiї вiдповiдає типовi реального навчально-виховного
процесу?
A. Формуючий експеримент
B. Констатуючий експеримент
C. Спостереження
D. Клiнiчнi обстеження
E. Клiнiчне iнтерв’ю
89. Чоловiк, 30 рокiв, скаржиться на труднощi
в досягненнi оргазму i еякуляцiї. Незавершенi зносини складають 30-50% вiд всiх статевих
актiв. Статеве життя щоденне (2-3 зносини за
нiч), але з них оргазмом завершуються тiльки
1-2. Досягти оргазму важко саме при повторних статевих актах. Вкажiть дiагноз:
A. Удавана аноргазмiя
B. Первинна аноргазмiя
C. Брадиоргазмiя
D. Вторинна аноргазмiя
E. Диспартенурiя
90. Жiнка 36-ти рокiв за порадою подруги звернулася з приводу фригiдностi. Мiсячнi з 15-ти
рокiв, регулярнi. У 19 рокiв по любовi вийшла
замiж за свого однокурсника, який був на 4
роки старше неї. Вiн фiзично здоровий молодий чоловiк, вiдрiзняється високою потенцiєю i мав успiх у жiнок. Фiзично був дружинi
приємний, вона любила його як друга. Пiд час
статевої близькостi завжди залишалася байдужою, незважаючи на iнтенсивну психоеротичну пiдготовку та прийоми секс-технiки, оргазм нiколи не наступав. Чоловiк ставився до неї
дуже добре, знав, що вона фригiдна, але не вважав себе в цьому винуватим, жартома говорив,
що вона легка, невимоглива дружина. У жiнки
двоє дiтей, було 3 аборти. Вагiтнiла завжди дуже легко. Фiзично вона квiтуча жiнка, хороша
спортсменка. За характером жива, товариська,
енергiйна, турботлива мати, любить привертати увагу чоловiкiв. Вкажiть дiагноз:
A. Первинна (конституцiйна) фригiднiсть
B. Психогенна фригiднiсть
C. Дисгамiя
D. Удавана фригiднiсть
E. Диспартенурiя
91. Хибне, помилкове сприйняття реально iснуючих в даний момент предметiв i явищ це:

Крок 2 Медична психологiя (україномовний варiант, вiтчизнянi студенти) 2018 рiк
A. Iлюзiї
B. Уявлення
C. Галюцинацiї
D. Псевдогалюцинацiї
E. Ейдетизм
92. Для манiакального синдрому найбiльш типовим з перерахованих емоцiйних розладiв є:
A. Ейфорiя
B. Дисфорiя
C. Апатiя
D. Туга
E. Слабкодухiсть
93. До парамнезiй вiдносяться такi розлади:
A. Конфабуляцiї
B. Парейдолiї
C. Каталепсiя
D. Парафренiя
E. Парафазiї
94. Розлад свiдомостi, при якому нiколи не буває продуктивної психотичної симптоматики:
A. Обнубiляцiя
B. Онейроїд
C. Присмерковий стан
D. Делiрiй
E. Аменцiя
95. Немотивований супротив зовнiшнiм або
власним спонуканням до дiяльностi називається:
A. Негативiзм
B. Акiнезiя
C. Ступор
D. Каталепсiя
E. Паракiнезiя
96. До продуктивних психопатологiчних синдромiв НЕ ВIДНОСИТЬСЯ:
A. Амнестичний синдром
B. Галюциноз
C. Делiрiозний синдром
D. Конфабуляцiї
E. Параноїдний синдром
97. Жiнка 43-х рокiв скаржиться на поганий настрiй, вiдсутнiсть апетиту, закрiпи, безсоння,
”душевний бiль”. Такий стан розвинувся поступово без видимої причини i посилювався
впродовж декiлькох тижнiв. За цей перiод маса тiла знизилась на 8 кг. У психiчному статусi: темп мислення вповiльнений, скута, рухи
загальмованi, на питання вiдповiдає тихим голосом, обличчя сумне, мiмiка скорботна, емоцiйно пригнiчена. Висловлює iдеї самозвинувачення, самоприниження, впевнена, що в усьому
вона особиста винувата. Щодня стан хворої погiршується вранцi, а надвечiр вiдчуває суттєве
покращення. Який дiагноз можна поставити
цiй хворiй?
A. Циркулярна депресiя
B. Дистимiя
C. Реактивна депресiя
D. Органiчний депресивний розлад
E. Iнволюцiйна депресiя
98. Хто визнається ”неосудним”?
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A. Особа, яка пiд час скоєння злочину не усвiдомлювала своїх дiй внаслiдок захворювання
B. Особа, в якої дiагностовано тяжкий психiчний розлад
C. Особа, яка пiд час судово-психiатричної
експертизи виявляє ознаки психiчного розладу
D. Особа, яка ще до скоєння злочину страждала
на тяжкий психiчний розлад
E. Особа, в якої пiсля скоєння злочину виникло
психiчне захворювання
99. Немотивований руховий неспокiй, зумовлений афективною напругою i тривогою, є типовим для:
A. Ажитованої депресiї
B. Манiакального стану
C. Реактивного збудження
D. Кататонiчного збудження
E. Гебефренiчного збудження
100. Онейроїдний розлад свiдомостi може бути
при такiй формi шизофренiї:
A. Кататонiчнiй
B. Параноїднiй
C. Iпохондричнiй
D. Циркулярнiй
E. Простiй
101. Дитина 4-х рокiв скаржиться на свербiння,
шкiрнi папульозно-еритематознi висипи, сухiсть шкiри. В ходi огляду виявлено в пiдколiнних ямках та в дiлянцi лiктьових згинiв явища
лiхенiфiкацiї. Дослiдження якого з наведених
нижче iмунологiчних показникiв у сироватцi
кровi верифiкує дiагноз ”атопiчний дерматит”?
A. Загальний iмуноглобулiн Е
B. Секреторний iмуноглобулiн А
C. Iмуноглобулiн М
D. Iмуноглобулiн G
E. Iмуноглобулiн D
102. У хворого пiд час фiзичного навантаження раптово виник рiзкий бiль в правiй половинi
грудної клiтки та задишка. При об’єктивному
обстеженнi виявлено: вимушене положення у
лiжку напiвсидячи, дифузний цiаноз, тахiпное 38/хв. У спокої, права половина грудної клiтки
збiльшена в об’ємi, не бере участi в актi дихання, перкуторний звук над правою половиною
грудної клiтки тимпанiчний, дихання вiдсутнє.
Який iмовiрний дiагноз у пацiєнта?
A. Спонтанний пневмоторакс
B. Гемоторакс
C. Часткова пневмонiя
D. Тромбоемболiя легеневої артерiї
E. Гострий плеврит
103. У хворого 34-х рокiв на 3-ю добу лiкування
гострого отиту цефтрiаксоном у добовiй дозi 2
грами з’явилися рiдкi випорожнення 5-6 разiв
на добу. Каловi маси без домiшок кровi, слизу.
Температура тiла - 36,6o C . Реакцiя Грегерсена на приховану кров - негативна. Бактерiологiчне дослiдження калу не виявило патогенних мiкроорганiзмiв. Яка найбiльш характерна
причина дiареї?

Крок 2 Медична психологiя (україномовний варiант, вiтчизнянi студенти) 2018 рiк
A. Антибiотикоасоцiйована дiарея
B. Дисбiоз кишечника
C. Синдром надмiрного бактерiального росту
D. Виразковий колiт
E. Хвороба Крона
104. Хлопчик 7-ми рокiв хворiє на легеневу
форму муковiсцидозу, що має тяжкий перебiг.
Скарги на задишку, кровохаркання. Об’єктивно: вiдстає у фiзичному розвитку, акроцiаноз,
гепатомегалiя, ”барабаннi палички”, ”годинниковi скельця”. Припущено розвиток синдрому
хронiчного легеневого серця. Яке дослiдження
буде найбiльш доцiльним для пiдтвердження
дiагнозу?
A. Доплерехокардiографiя
B. Електрокардiографiя
C. Рентгенографiя органiв грудної порожнини
D. Реографiя легеневої артерiї
E. Ультразвукове дослiдження печiнки
105. Хвора 25-ти рокiв скаржиться на слабкiсть, запаморочення, геморагiчнi висипи на
шкiрi. Хворiє мiсяць. В кровi: еритроцити 1, 0 · 1012 /л, Hb- 37 г/л, КП- 0,9, лейкоцити 1, 2 · 109 /л, тромбоцити - 42 · 109 /л. Який метод дослiдження буде найбiльш доцiльним для
встановлення дiагнозу?
A. Стернальна пункцiя
B. Бiопсiя селезiнки
C. Бiопсiя печiнки
D. Коагулограма
E. УЗД ШКТ
106. У 12-рiчного хлопчика з гiпертрофiчною
кардiомiопатiєю скарги на задишку при мiнiмальному фiзичному навантаженнi. При проведеннi ЕхоКС виявлено асиметричну гiпертрофiю лiвого шлуночка, ознаки легеневої гiпертензiї, дилатацiю порожнини лiвого передсердя, ФВ- 59%. Виявленi змiни свiдчать про:
A. Серцеву недостатнiсть зi збереженою фракцiєю викиду
B. Серцеву недостатнiсть зi зниженою фракцiєю викиду
C. Первинну легеневу гiпертензiю
D. Первинну артерiальну гiпертензiю
E. Симптоматичну артерiальну гiпертензiю
107. Чоловiк 35-ти рокiв скаржиться на швидко наростаючу слабкiсть, серцебиття, ”метелики” перед очима, запаморочення. В анамнезi: пептична виразка шлунку. Об’єктивно:
шкiра блiда. В легенях везикулярне дихання.
Над верхiвкою серця - систолiчний шум, пульс
- 100/хв., артерiальний тиск - 100/70 мм рт.ст.
Пальпаторно незначна болючiсть в епiгастрiї.
У кровi: еритроцити - 3, 2 · 1012 /л, Нb- 100 г/л,
КП- 0,95. Який характер анемiї в даному випадку найбiльш iмовiрний?
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нiгтiв, випадiння волосся, гiпергiдроз, висипи
на шкiрi, тахiкардiя, артерiальний тиск - 110/60
мм рт.ст. Аналiз кровi: Hb- 142 г/л, еритроцити
- 4, 0 · 1012 /л, лейкоцити - 2, 1 · 109 /л, е.- 0,5%, л.10%, тромбоцити - 60 · 109 /л, ШОЕ- 8 мм/год.
Який з дiагнозiв найiмовiрнiший?
A. Хронiчна променева хвороба, обумовлена
зовнiшнiм опромiненням
B. Хронiчна променева хвороба, обумовлена
надходженням iзотопiв до органiзму в середину
C. Гостра променева хвороба
D. Гострий лейкоз
E. Хронiчний лейкоз
109. До лiкаря звернувся хворий з болючим
та сверблячим висипом на дiлянках бороди та
вусiв iз частими загостреннями. Хворiє протягом року. Об’єктивно: шкiра бороди та вусiв синюшно-багряного кольору, потовщена,
з пустулами, ерозiями, кiрками на вологiй поверхнi. З норицевих ходiв, розташованих мiж
рожево-червоними пухкими грануляцiями, витiкає гнiй, вигляд шкiри нагадує тутову ягоду.
Який найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Сикоз
B. Рожевi вугрi
C. Червоний вовчак
D. Глибока трихофiтiя
E. Туберкульозний вовчак
110. У хворого 60-ти рокiв iшемiчна хвороба
серця (IХС); серцева недостатнiсть NYHA IV
класу, що манiфестується задишкою в станi
спокою. У хворого вологi хрипи в легенях. Печiнка +4 см. Набряки нижнiх кiнцiвок. Фракцiя
викиду - 25%. Що є найголовнiшим в визначенi
класу NYHA?
A. Ступiнь задишки
B. Наявнiсть вологих хрипiв в легенях
C. Наявнiсть набрякiв нижнiх кiнцiвок
D. Ступiнь зниження фракцiї викиду
E. Ступiнь збiльшення печiнки
111. У робочого 39-ти рокiв, акумуляторщика,
з’явилися раптовi скарги на слабкiсть, втрату
апетиту, переймоподiбний бiль у животi без
чiткої локалiзацiї, нудоту. Об’єктивно: шкiрнi покриви сiрого кольору, на яснах сiруватопурпурова смужка, живiт м’який, рiзко болючий. У кровi - еритроцити з базофiльною зернистiстю, анемiя. У минулому перенiс виразкову хворобу шлунка. Трапляються закрепи 3-4
днi. Який найбiльш iмовiрний попереднiй дiагноз?
A. Сатурнiзм (отруєння свинцем)
B. Гострий апендицит
C. Перфорацiя виразки шлунка
D. Гострий холецистит
E. Хронiчний алкоголiзм

A. Постгеморагiчна анемiя
B. Сидеробластна анемiя
C. Хронiчна залiзодефiцитна анемiя
D. Гемолiтична анемiя
E. Гiпопластична анемiя

112. У малюка 9-ти мiсяцiв спостерiгаються затримка розвитку зубiв та подовжений час зарощення тiм’ячка, слабкiсть та пiтливiсть. Який
вид гiповiтамiнозу може бути у малюка?

108. Лiкаря-рентгенолога з 20-рiчним стажем
роботи в останнi 2 роки почали непокоїти головний бiль, запаморочення, зниження пам’ятi.
Об’єктивно: сухiсть шкiри кистей, крихкiсть

A. Гiповiтамiноз D
B. Гiповiтамiноз C
C. Гiповiтамiноз B1
D. Гiповiтамiноз B6
E. Гiповiтамiноз A

Крок 2 Медична психологiя (україномовний варiант, вiтчизнянi студенти) 2018 рiк
113. У дiвчинки 10-ти рокiв рiвень фiзичного
розвитку високий ( + 3σ ), довжина тiла збiльшилася за рiк на 10 см (в два рази бiльше за
норму для її вiку), кiлькiсть постiйних зубiв
вiдповiдає вiковим величинам (20), розвиток
вторинних статевих ознак випереджає вiковi
строки на три роки (Ма, Р, Ах, Menarche). Випередження бiологiчного вiку може вiдбуватися в результатi:
A. Ендокринних порушень
B. Акселерацiї
C. Складу рацiону харчування
D. Занять спортом
E. Недолiкiв у гiгiєнiчному вихованнi
114. Серед працiвникiв промислового пiдприємства зареєстровано 1200 випадкiв непрацездатностi та 12000 днiв непрацездатностi. Який
показник захворюваностi з тимчасовою втратою працездатностi можна розрахувати за цими даними?
A. Середню тривалiсть одного випадку
B. Кiлькiсть випадкiв непрацездатностi на 100
працюючих
C. Кiлькiсть днiв непрацездатностi на 100 працюючих
D. Вiдсоток робiтникiв, якi жодного разу не
хворiли протягом року
E. Вiдсоток осiб, якi тривало та часто хворiли
115. Хворого госпiталiзовано в лiкувальнопрофiлактичний заклад з дiагнозом ”трихiнельоз”. Вживання в їжу якого продукта з недостатньою кулiнарною обробкою є причиною
даного захворювання?
A. Свинини
B. Риби
C. Баранини
D. Яловичини
E. М’яса птицi
116. На прийом до лiкаря звернувся хворий, у
якого 2 днi тому з’явилися сильний бiль у лiвiй
половинi грудної клiтки, загальне нездужання,
пiдвищення температури, головний бiль. Об’єктивно: злiва за ходом 4-го, 5-го мiжреберних
нервiв на гiперемованiй шкiрi спостерiгаються
групи тiсно скупчених дрiбних мiхурцiв iз серозним прозорим вмiстом. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Герпес оперiзувальний
B. Простий герпес
C. Стрептококове iмпетиго
D. Пухирчатка
E. Герпетиформний дерматоз Дюрiнга
117. Хлопчика 3-х мiсяцiв госпiталiзовано у
зв’язку iз затяжною жовтяницею та постiйними закрепами. Хворiє вiд народження. Вагiтнiсть матерi була ускладнена токсикозом.
Пiд час огляду малоактивний, обличчя набрякле, макроглосiя, шкiра iктерична. Вузькi очнi
щiлини. М’язовий тонус понижений. Брадикардiя. Який найiмовiрнiший дiагноз?
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A. Вроджений гiпотиреоз
B. Хвороба Дауна
C. Рахiт
D. Муковiсцидоз
E. Хвороба Гiршпрунга
118. Пiдлiток 16-ти рокiв, що проживає у сiльськiй мiсцевостi, покусаний невiдомим собакою. Рана поверхнева, на гомiлцi. Планове щеплення проти правця отримав 3 мiсяцi тому.
Яка найбiльш доцiльна лiкарська тактика?
A. Провести курс антирабiчної вакцинацiї
B. Ввести антирабiчний iмуноглобулiн
C. Ввести АП-анатоксин
D. Ввести протиправцеву сироватку
E. Ввести протиправцевий iмуноглобулiн
119. 5 вiдпочивальникiв на лiсовiй галявинi пили алкоголь, їли консервованi гриби, в’ялену
рибу. На наступний день двоє госпiталiзованi
з порушенням зору, ковтання, дихання. У третього вiдзначалася лише рiзка загальна слабкiсть, сухiсть у ротi. Двоє були здоровi. На тiлi
у одного здорового виявлений клiщ. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Ботулiзм
B. Клiщовий енцефалiт
C. Отруєння алкоголем
D. Отруєння грибами
E. Лайм-борелiоз
120. У чоловiка 47-ми рокiв протягом останнього мiсяця виникли поширенi набряки. 10
рокiв тому вiн лiкувався з приводу туберкульозу легенiв. Об’єктивно: обличчя одутле, набряки нiг, попереку. Артерiальний тиск - 160/100
мм рт.ст. Аналiз кровi: еритроцити - 3, 0 · 1012/л,
лейкоцити - 4, 5 · 109 /л, швидкiсть осiдання еритроцитiв - 50 мм/год. Загальний бiлок - 50 г/л,
альбумiни - 42%, глобулiни - 58%, загальний
холестерин - 7,2 ммоль/л. Загальний аналiз сечi: питома вага - 1020, еритроцити - 1-2 в п/з,
лейкоцити - 4-5 в п/з, цилiндри гiалиновi - 2-4 в
п/з; бiлок - 4,5 г/добу. Який дiагноз найiмовiрнiший?
A. Вторинний амiлоїдоз
B. Хронiчний гломерулонефрит
C. Гострий гломерулонефрит
D. Тромбоз ниркових вен
E. Хронiчний пiєлонефрит
121. Хвора 64-х рокiв скаржиться на загальну
слабкiсть, шум в головi, захриплiсть голосу.
Пiд час огляду: блiдiсть з жовтяничним вiдтiнком, язик червоний зi згладженими сосочками,
асиметрiя тактильної та больової чутливостi.
Пульс - 120/хв., артерiальний тиск - 80/50 мм
рт.ст., пальпується селезiнка. В аналiзi кровi:
Нb- 58 г/л, еритроцити - 1, 2 · 1012 /л, лейкоцити
- 2, 8 · 109 /л, тромбоцити - 140 · 109 /л, швидкiсть
осiдання еритроцитiв - 17 мм/год., анiзоцитоз,
пойкiлоцитоз - вираженi (++). Яке дослiдження буде вирiшальним для визначення генезу
анемiї?
A. Стернальна пункцiя
B. Непряма проба Кумбса
C. Пряма проба Кумбса
D. Фiброгастроскопiя
E. Люмбальна пункцiя

Крок 2 Медична психологiя (україномовний варiант, вiтчизнянi студенти) 2018 рiк
122. Чоловiк 23-х рокiв скаржиться на наявнiсть набрякiв на обличчi, головний бiль, запаморочення, зменшення видiлення сечi, змiну
кольору сечi (темно-червона). Наведенi скарги
з’явилися пiсля перенесеного гострого тонзилiту. Об’єктивно: набряки на обличчi, шкiра
блiда, температура - 37,4o C ; частота серцевих
скорочень - 86/хв., артерiальний тиск - 170/110
мм рт.ст. Серцевi тони приглушенi, акцент IIго тону над аортою. Який етiологiчний фактор
найбiльш iмовiрний при такому захворюваннi?
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змiненi, тони послабленi, м’який систолiчний
шум на верхiвцi. Який показник найбiльш пов’язаний з можливою етiологiєю процесу?
A. Антистрептолiзин-0
B. С-реактивний протеїн
C. Креатинкiназа
D. Ревматоїдний фактор
E. Серомукоїд

123. У дитини 4-х мiсяцiв з менiнгококцемiєю
при зверненнi: акроцiаноз, кiнцiвки холоднi,
тахiпное, пульс ниткоподiбний, артерiальний
тиск - 30/0 мм рт.ст., анурiя, сопор. Який клiнiчний синдром у дитини?

127. Хвора 36-ти рокiв скаржиться на задишку, вiдчуття стискання в правiй половинi
грудної клiтки, пiдвищення температури до
38,7o C , кашель з видiленням невеликої кiлькостi слизово-гнiйного харкотиння. Хворiє понад
тиждень. Скарги пов’язує з переохолодженням. В ходi огляду: легкий акроцiаноз губ,
пульс ритмiчний, 90/хв., артерiальний тиск 140/85 мм рт.ст. Права половина грудної клiтки
вiдстає в актi дихання. Перкусiя: справа нижче
кута лопатки прослуховується тупий звук з межею до верху. В цiй дiлянцi дихання вiдсутнє.
Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Iнфекцiйно-токсичний шок
B. Нейротоксикоз
C. Ексикоз
D. Енцефалiчний синдром
E. Гостра ниркова недостатнiсть

A. Ексудативний плеврит
B. Негоспiтальна пневмонiя
C. Ателектаз легенi
D. ТЕЛА
E. Абсцес легенi

124. Жiнка 35-ти рокiв скаржиться на бiль у
дiлянцi серця (”щемить, крутить”), що виникає переважно у ранковi години в осiнньовесняний перiод, з iррадiацiєю болю до шиї,
спини, живота; часте серцебиття, а також зниження загального життєвого тонусу. Виникнення цього стану не пов’язане з фiзичним
навантаженням. Увечерi стан полiпшується.
Соматичний, неврологiчний статус та ЕКГ без патологiї. Яка найбiльш iмовiрна патологiя зумовила таку клiнiчну картину?

128. Жiнка 32-х рокiв скаржиться на посилення
спастичного болю внизу живота пiсля психоемоцiйного напруження. Випорожнення кишечника iнтермiтуючi: 2-3 випорожнення пiсля
пробудження чергуються iз закрепами протягом 1-2 днiв. Об’єктивно: маса тiла збережена, помiрний бiль пiд час пальпацiї сигмоподiбної кишки. Hb- 130 г/л, лейкоцити - 5,2 Г/л,
швидкiсть осiдання еритроцитiв - 9 мм/год. Ректороманоскопiчне дослiдження болiсне через
спастичний стан кишечника, його слизова оболонка не змiнена. В просвiтi кишечника багато
слизу. Яке захворювання найбiльш iмовiрне у
даної пацiєнтки?

A. Бета-гемолiтичний стрептокок
B. Золотистий стафiлокок
C. Зеленящий стрептокок
D. Гноєрiдний стрептокок
E. Сапрофiтний стафiлокок

A. Соматизована депресiя
B. Стенокардiя спокою
C. Неврозоподiбна шизофренiя
D. Нейроциркуляторна дистонiя
E. Iпохондрична депресiя
125. Хворий напередоднi вiдчув легке нездужання, незначний головний бiль, слабкiсть.
Сьогоднi температура пiдвищилася до 38,5o C з
остудою, значним головним болем, переважно
в лобовiй дiлянцi, вираженим болем пiд час рухiв очних яблук. Шкiра обличчя i кон’юнктива
гiперемованi. Виник сухий надсадний кашель.
Зiв гiперемований, на м’якому пiднебiннi зерниста енантема, мiсцями точковi крововиливи.
Над легенями дихання з жорстким вiдтiнком.
Який найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Грип
B. Висипний тиф
C. Черевний тиф
D. Ку-гарячка
E. Ентеровiрусна iнфекцiя
126. Хворий 18-ти рокiв скаржиться на бiль в
колiнних i гомiлковостопних суглобах, пiдвищення температури тiла до 39,5o C . За пiвтора
тижнi до того скаржився на бiль у горлi. Об’єктивно: температура тiла - 38,5o C . Спостерiгається припухлiсть колiнних i гомiлковостопних
суглобiв. Пульс - 106/хв., ритмiчний. Артерiальний тиск - 90/60 мм рт.ст. Межi серця не

A. Синдром подразненої кишки
B. Хвороба Крона
C. Неспецифiчний виразковий колiт
D. Гостра iшемiя кишок
E. Синдром мальабсорбцiї
129. Хворий 62-х рокiв скаржиться на висипання в дiлянцi лiвої гомiлки. Хворiє бiльше 2-х
мiсяцiв. Лiкувався самостiйно, застосовуючи
рiзнi мазi та компреси, без покращення. Об’єктивно: на переднiй поверхнi лiвої гомiлки вогнище хронiчного запального характеру з чiткими краями. Поверхня нерiвна, сосочкоподiбнi розростання. При натисканнi видiляються
краплi гною. Хворий вiдчуває незначний бiль.
RW, РIТ, РIФ, реакцiя Манту - негативнi. Яка
найiмовiрнiша патологiя у даного пацiєнта?
A. Пiодермiя
B. Туберкульозний вовчак
C. Бородавчастий туберкульоз
D. Третинний сифiлiс
E. Хвороба Боровського
130. В практику хiрургiчного вiддiлення стацiонару було впроваджено методику лапароскопiчної холецистектомiї. В результатi середня тривалiсть пiсляоперацiйного лiкування
хворих скоротилася до 3,4±0,8 дня порiвняно
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з 7,3±1,1 дня при звичайнiй холецистектомiї.
Яким методом медичної статистики можна пiдтвердити достовiрнiсть рiзницi показникiв?
A. Розрахунок довiрчого коефiцiєнта Стьюдента
B. Розрахунок коефiцiєнта кореляцiї
C. Розрахунок стандартизованих показникiв
D. Розрахунок середнiх величин
E. Розрахунок вiдносних величин
131. У новонародженої дитини права рука приведена до тулуба, розiгнута у всiх суглобах,
ротована досередини у плечi, пронована у передплiччi, кисть перебуває у станi долонного
згинання. Вiдсутнi спонтаннi рухи у плечовому
i лiктьовому суглобах, пасивнi рухи безболiснi.
Який найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Верхнiй проксимальний тип акушерського
парезу Дюшена-Ерба
B. Нижнiй дистальний тип акушерського парезу
Дежерiн-Клюмпке
C. Тотальний тип акушерського парезу
D. Остеомiєлiт правої плечової кiстки
E. Полiомiєлiт
132. У квiтнi пiд час медичного огляду груп
населення у 27% осiб спостерiгали зниження
працездатностi та пiдвищену стомлюванiсть.
Були виявленi набряклi пухкi ясна, виражена
кровоточивiсть при масажуваннi, на шкiрних
покривах фолiкулярний гiперкератоз на тлi
вiдсутностi сухостi шкiри. З якою патологiєю
найiмовiрнiше пов’язанi данi прояви?
A. C -гiповiтамiнозом
B. Пародонтозом
C. A-гiповiтамiнозом
D. 1 -гiповiтамiнозом
E. Полiгiповiтамiнозом



133. У дитини 1-го року, що перенесла гостру
респiраторну вiрусну iнфекцiю (ГРВI), на 2-й
день захворювання у нiчний час раптово з’явилося шумне дихання з утрудненим вдихом,
втяжiнням мiжреберних промiжкiв, гавкаючий
кашель. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Стенозувальний ларинготрахеобронхiт
B. Гостре запалення легень
C. Бронхiальна астма
D. Гострий бронхiт
E. Гострий бронхiолiт
134. Жiнка 60-ти рокiв скаржиться на нестерпний бiль в правому пiдребер’ї. Хворiє 2 роки. Погiршення стану пiсля святкового обiду.
Об’єктивно: жовтушнiсть склер. Симптомiв
подразнення очеревини немає. Позитивнi симптоми Ортнера, Губергрiца-Скульського. Дiастаза сечi - 320 ОД. Який дiагноз найбiльш
iмовiрний?
A. Хронiчний панкреатит (загострення)
B. Гострий холангiт
C. Хронiчний холецистит
D. Гострий холецистит
E. Рак пiдшлункової залози
135. Чоловiк 64-х рокiв скаржиться на кашель
iз слизовим харкотинням i прожилками кровi, задуху, субфебрилiтет, загальну слабкiсть.
Хворiє 3 мiсяцi. Палить з дитинства. Об’єктив-
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но: to - 37,4o C , частота дихання - 26/хв., пульс
- 82/хв., ритмiчний, артерiальний тиск - 130/85
мм рт.ст. Права половина грудної порожнини
вiдстає в актi дихання, там само спостерiгається притуплення перкуторного звуку i рiзке
послаблення дихання. Рентгенологiчне дослiдження: гомогенне затемнення легеневого поля справа зi змiщенням середостiння в хвору
сторону. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Центральний рак легень
B. Ексудативний плеврит
C. Плевропневмонiя
D. Туберкульоз легень
E. Бронхоектатична хвороба
136. Хворий 35-ти рокiв четверту добу перебуває у реанiмацiйному вiддiленнi з приводу
гострої ниркової недостатностi внаслiдок синдрому тривалого стиснення. Неадекватний. На
ЕКГ - високi зубцi Т, правошлуночковi екстрасистоли. Центральний венозний тиск - 159
мм вод. ст., при аускультацiї в легенях останнi 3 години спостерiгаються поодинокi вологi
хрипи. Частота дихання - 32/хв. В кровi: залишковий азот - 62 ммоль/л, K + - 7,1 ммоль/л,
Cl− - 78 ммоль/л, N a+ - 120 ммоль/л, Ht- 0,32
л/л, Hb- 100 г/л, креатинiн кровi - 0,9 ммоль/л.
Найбiльш доцiльним буде проведення:
A. Гемодiалiзу
B. Плазмосорбцiї
C. Гемосорбцiї
D. Плазмофiльтрацiї
E. Ультрафiльтрацiї
137. Жiнка 36-ти рокiв скаржиться на бiль,
обмеження рухiв у дрiбних суглобах рук, ускладнення пiд час ковтання твердої їжi, слабкiсть,
сухий кашель. Об’єктивно: шкiра кистей та передплiч щiльна, гладенька. Проксимальнi суглоби II-IV пальцiв кистей рук набряклi, болючi при пальпацiї. Над легенями сухi розсiянi
хрипи, межi серця змiщенi влiво на 2 см, тони
приглушенi. У кровi: швидкiсть осiдання еритроцитiв - 36 мм/год., гамаглобулiнiв - 24%. У
сечi змiн немає. Який дiагноз найiмовiрнiший?
A. Системна склеродермiя
B. Системний червоний вовчак
C. Дерматомiозит
D. Ревматоїдний артрит
E. Саркоїдоз
138. Жiнка 55-ти рокiв, кухар, скаржиться на
бiль в правому колiнному суглобi, який турбує
протягом мiсяця i пiдсилюється наприкiнцi дня.
Об’єктивно: пiдвищеної ваги, колiнний суглоб
набряклий, пiд час пальпацiї спостерiгається
локальна болючiсть, хрускiт пiд час рухiв. Є деформацiя I-х плесно-фалангових суглобiв обох
стоп. Змiн з боку кровi та сечi не виявлено. Якi
змiни на рентгенограмi можна очiкувати?
A. Звуження суглобової щiлини, крайовi остеофiти
B. Остеопороз, звуження суглобової щiлини,
поодинокi узури
C. Звуження суглобової щiлини, численнi узури,
пiдвивихи
D. Ерозiї епiфiзiв, кiстковi анкiлози
E. Звуження суглобової щiлини, круглi дефекти
кiсткової тканини
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139. Жiнка 52-х рокiв протягом 2-х рокiв вiдзначає тупий, перiодично гострий бiль у правому пiдребер’ї, пов’язаний з прийомом жирної
їжi, гiркоту в ротi вранцi, закрепи, метеоризм.
Об’єктивно: надмiрного харчування, температура тiла - 36,9o C , язик бiля кореня обкладений, живiт помiрно здутий, болючий у точцi
проекцiї жовчного мiхура. Яке дослiдження
найбiльш доцiльно провести для встановлення
дiагнозу в першу чергу?
A. Ультразвукове дослiдження
B. Дуоденальне зондування
C. Холецистографiю
D. Дуоденоскопiю
E. Сканування печiнки
140. Жiнка 57-ми рокiв вiдзначає слабкiсть, задишку, вiдсутнiсть апетиту, рiдкий кал. Хворiє
протягом двох рокiв. Об’єктивно: шкiра блiда,
склери субiктеричнi, язик яскраво-червоний, iз
трiщинами. Лiмфовузли не збiльшенi. Пульс 100/хв. АТ- 105/70 мм рт.ст. Печiнка +3 см, селезiнка не пальпується. У кровi: еритроцити
- 1, 2 · 1012 /л, Нb- 56 г/л, КП- 1,4, макроцити,
лейкоцити - 2, 5 · 109 /л, Ео- 1%, ю- 1%, метамiєлоцити - 1%, п- 8%, с- 47%, лiмф.- 38%, мон.4%, ретикул.- 0,1%, тромбоцити - 100 · 109 /л,
швидкiсть осiдання еритроцитiв - 20 мм/год,
непрямий бiлiрубiн - 26 ммоль/л. Якi змiни в
пунктатi кiсткового мозку слiд очiкувати?
A. Переважання мегалобластiв
B. Збiльшення кiлькостi сидеробластiв
C. Гiперплазiю еритроїдного паростка
D. Наявнiсть бластних клiтин
E. Переважання лiмфоїдної тканини
141. Хлопчик 7-ми рокiв перебуває на стацiонарному лiкуваннi протягом 1,5 мiсяцiв. Надiйшов зi скаргами на набряки по всьому тiлi,
зменшення кiлькостi сечi, головний бiль. У сечi: бiлок - 7,1 г/л, лейкоцити - 1-2 в п/з, еритроцити - 3-4 в п/з. За час лiкування зменшилися
набряки та головний бiль, нормалiзувався дiурез. Бiлок в добовiй сечi - 3 г/л. В бiохiмiчному
аналiзi кровi: загальний бiлок - 43,2 г/л, сечовина - 5,2 ммоль/л, холестерин - 9,2 ммоль/л.
Який з наведених синдромiв гломерулонефриту найiмовiрнiше має мiсце у хворого?
A. Нефротичний
B. Нефритичний
C. Iзольований сечовий
D. Гематуричний
E. Змiшаний
142. Дiвчинка 10-ти рокiв скаржиться на бiль
у животi, який виникає i посилюються пiсля
вживання грубої або гострої їжi, вiдрижку кислим, печiю, частi закрепи, головний бiль, дратiвливiсть. Хворiє 12 мiсяцiв. Харчування нерегулярне, всухом’ятку. Об’єктивно: дiвчинка
задовiльного живлення. Язик вологий, з бiлим
нальотом бiля кореня. Живiт м’який, болючий в епiгастрiї. Який з методiв дослiдження
найбiльш iмовiрно допоможе дiагностувати захворювання?

14

A. Езофагогастродуоденофiброскопiя
B. Iнтрагастральна рН-метрiя
C. Фракцiйне дослiдження шлункового соку
D. Контрастна рентгеноскопiя
E. Бiохiмiчний аналiз кровi
143. У новонародженої дитини (пологи патологiчнi) з першого дня життя вiдсутнi активнi рухи в правiй руцi. Стан порушений. Рефлекс Моро справа вiдсутнiй. Рiзко пониженi
сухожильно-периостальнi рефлекси в ураженiй руцi. Який найiмовiрнiший дiагноз?
A. Травматичний плексит, тотальний тип
B. Травматичний плексит, дистальний тип
C. Остеомiєлiт правої плечової кiстки
D. Травматичний перелом правої плечової
кiстки
E. Внутрiшньочерепна пологова травма
144. Хворий 36-ти рокiв протягом 1-1,5 рокiв
скаржиться на виражену слабкiсть, поганий
апетит, нудоту. Схуд за 1 рiк на 10 кг. Шкiра темна, особливо обличчя, шиї, рук. Гiперпiгментацiя складок шкiри, соскiв, пiгментнi
плями на внутрiшнiй поверхнi стегон. Пульс 60/хв., артерiальний тиск - 80/50 мм рт.ст. Який
попереднiй дiагноз?
A. Надниркова недостатнiсть
B. Цукровий дiабет
C. Хронiчний гастрит
D. Гемохроматоз
E. Холестатичний гепатит
145. У дитини 5-ти рокiв, контактної за вiрусним гепатитом у дитячому садку, пiдвищилася
температура до 38o C , слабкiсть, зниження апетиту, одноразове блювання, тупий бiль у правому пiдребер’ї. Припущено вiрусний гепатит.
Яке дослiдження найбiльш iнформативне для
уточнення дiагнозу?
A. Активнiсть АлАТ кровi
B. Аналiз сечi на жовчнi пiгменти
C. Аналiз калу на стеркобiлiн
D. Аналiз кровi на бiлiрубiн
E. Аналiз кровi на тимолову пробу
146. Пiд час проведення медичного огляду лiкар звернув увагу на студентку зростом 162 см
та масою тiла 59 кг, яка скаржилася на те, що
у вечiрнiй час втрачає здатнiсть до чiткого бачення предметiв, якi її оточують. Об’єктивно
спостерiгається сухiсть шкiри, гiперкератоз. У
складi добового рацiону студентки виявлений
такий вмiст основних вiтамiнiв: вiтамiн A - 0,5
мг, вiтамiн B1 - 2,0 мг, вiтамiн B2 - 2,5 мг, вiтамiн
B6 - 2 мг, вiтамiн C - 70 мг. Визначте дiагноз
захворювання:
A. A-гiповiтамiноз
B. B1 -гiповiтамiноз
C. B2 -гiповiтамiноз
D. B6 -гiповiтамiноз
E. C -гiповiтамiноз
147. В результатi впровадження нової методики середня тривалiсть лiкування в експериментальнiй групi хворих склала 12,3±0,2 дня
порiвняно iз 15,4±0,4 дня в контрольнiй групi хворих, яких лiкували за старою схемою.
Обчисленням якого коефiцiєнта (критерiю)
можна оцiнити суттєвiсть рiзницi цих резуль-
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татiв?
A. Коефiцiєнт вiрогiдностi (t-критерiй Стьюдента)
B. Критерiй знакiв (z-критерiй)
C. Критерiй вiдповiдностi (хi-квадрат)
D. Т-критерiй Вiлкоксона
E. Критерiй Колмогорова-Смирнова
148. У хлопчика 14-ти рокiв бронхiальна астма
середньої важкостi, перiод загострення. Який
препарат необхiдно призначити для зняття гострого нападу експiраторної задишки?
A. Сальбутамол
B. Кромолiн N a
C. Дексаметазон
D. Лазолван
E. Строфантин (серцевий глiкозид)
149. Для визначення впливу мiкроклiмату на
функцiональний стан органiзму дослiджувалися наступнi фiзiологiчнi показники напруження функцiй органiв i систем, якi беруть участь в
теплообмiнних процесах: пульс, артерiальний
тиск, кiлькiсть дихальних рухiв за хвилину, температура шкiри, обсяг потовидiлення за хвилину, швидкiсть зорової та слухової реакцiй. Назвiть показник, що найбiльш об’єктивно вiдображає напруження процесiв терморегуляцiї
органiзму:
A. Температура шкiри
B. Пульс i артерiальний тиск
C. Кiлькiсть дихальних актiв за хвилину
D. Потовидiлення за хвилину
E. Швидкiсть зорової та слухової реакцiї
150. Хвора 32-х рокiв висловлює скарги на знижений настрiй. Чує ”голоси” сусiдiв, якi їй загрожують, коментують її дiї. Вважає, що вони
стежать за нею через стiни, на вулицi, у магазинi. Визначте синдром:
A. Параноїдний
B. Паранояльний
C. Парафренний
D. Депресивний
E. Галюциноз
151. У дитини 10-ти рокiв з неревматичним
кардитом перiодично виникають напади, якi
проявляються вiдчуттям болю в дiлянцi серця,
задишкою, блiдiстю, пiдвищенням артерiального тиску, рiзким збiльшенням частота серцевих скорочень до 180/хв. Який з медикаментозних засобiв є найбiльш ефективним у лiкуваннi?
A. Пропранолол в/в
B. Новокаїнамiд
C. Лiдокаїн
D. Верапамiл
E. Аймалiн
152. При вивченнi розкладу занять учнiв 3-го
класу встановлено: кiлькiсть урокiв протягом
тижня - 30; у вiвторок перший урок українська
мова, 2-й - музика, 3 i 4 - фiзичне виховання,
усього 5 урокiв. Яке провiдне мiсце в розкладi
урокiв?
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A. Кiлькiсть урокiв фiзкультури
B. Кiлькiсть урокiв протягом тижня
C. Кiлькiсть урокiв протягом дня
D. Мiсце уроку музики в розкладi
E. Мiсце уроку української мови в розкладi
153. Хлопчик 14-ти рокiв скаржиться на ”голоднi” нiчнi болi в животi, закрепи, печiю. Хворiє бiльше двох рокiв. Яке захворювання найбiльш iмовiрне?
A. Виразкова хвороба 12-палої кишки
B. Гострий гастрит
C. Хронiчний гастрит
D. Дискiнезiя жовчовивiдних шляхiв
E. Виразкова хвороба шлунка
154. Дитина народилася з оцiнкою за Апгар 9
балiв. Коли дитину слiд прикласти до грудей?
A. У пологовiй залi
B. Через 12 годин
C. Через 2 години
D. На 2-гу добу пiсля народження
E. На 3-тю добу пiсля народження
155. Працiвник оформлюється на роботу, пройшов медичний профiлактичний огляд. Визнаний придатним для роботи в умовах даного
виробництва. Який вид медичного профiлактичного огляду пройшов працiвник?
A. Попереднiй
B. Плановий
C. Перiодичний
D. Цiльовий
E. Комплексний
156. Для населення, яке проживає на радiацiйно забрудненiй територiї, з метою виведення з
органiзму радiонуклiдiв рекомендується включити до рацiону пектини. Якi з наведених продуктiв є основним джерелом пектинiв?
A. Овочi та фрукти
B. Хлiб
C. Молоко
D. М’ясо
E. Макарони
157. У жителiв районного центру часто реєструються випадки ювенiльної кардiомiопатiї,
атеросклерозу, гiпертонiї, ендокринопатiї, хронiчного дерматиту, артралгiї - симптоми захворювання Кешана. Найбiльш iмовiрна причина
виникнення даної патологiї:
A. Недостатнiй вмiст у навколишньому середовищi селену
B. Надлишковий вмiст у навколишньому середовищi залiза
C. Недостатнiй вмiст у навколишньому середовищi стронцiю
D. Надлишковий вмiст у навколишньому середовищi цинку
E. Надлишковий вмiст у навколишньому середовищi марганцю
158. З метою оцiнки ефективностi медичних
технологiй, встановлення сили та напрямку їх
впливу на показники здоров’я населення вивчали повноту охоплення дiтей щепленнями та
рiвнi захворюваностi на кiр у рiзних адмiнiстративних районах областi. Який метод статистичного аналiзу найдоцiльнiше використа-
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ти в цьому випадку?
A. Розрахунок коефiцiєнта кореляцiї
B. Розрахунок показника захворюваностi серед
нещеплених
C. Розрахунок показника вiдповiдностi
D. Розрахунок стандартизованих показникiв
E. Розрахунок достовiрностi рiзницi показникiв
159. Доношений здоровий хлопчик народився
вiд матерi з групою кровi B(III) Rh(+). Пiд час
огляду на 3 добу помiтно, що його шкiра набула жовтушного вiдтiнку. Дитина активно смокче, сон не порушений. Живiт м’який, печiнка
виступає на 2 см з пiд реберної дуги. В аналiзi кровi: гемоглобiн - 200 г/л, еритроцити - 5,5
Т/л, загальний бiлiрубiн - 62 мкмоль/л, непрямий бiлiрубiн - 52 мкмоль/л. Який стан можна
припустити?
A. Фiзiологiчна жовтяниця
B. Вроджений гепатит
C. Гемолiтична хвороба за Rh фактором
D. Атрезiя жовчних шляхiв
E. Гемолiтична хвороба за системою ABО
160. Хворого 45-ти рокiв почав турбувати стискальний бiль за грудиною, що виникає пiд час
ходи до 200 м. Об’єктивно: пульс - 80/хв., артерiальний тиск - 160/90 мм рт.ст. При проведеннi
ВЕМ на навантаженнi 50 Вт зареєстровано депресiю сегмента S-T на 3 мм нижче iзолiнiї у
V3-V4. Який попереднiй дiагноз?
A. Стенокардiя напруги, III функцiональний
клас
B. Стенокардiя напруги, IV функцiональний
клас
C. Стенокардiя напруги, II функцiональний
клас
D. Соматоформна дисфункцiя
E. Алкогольна мiокардiодистрофiя
161. Жiнка 30-ти рокiв звернулася зi скаргами
на пiдвищену масу тiла, погану переносимiсть
фiзичних навантажень. Батьки хворої мають
пiдвищену масу тiла, стереотип харчування у
сiм’ї - їжа зi значним вмiстом жирiв та вуглеводiв. Об’єктивно: артерiальний тиск - 135/80
мм рт.ст, частота серцевих скорочень - 89/хв.,
вага - 87 кг, зрiст - 165 см, шкiра чиста, розподiл
пiдшкiрної клiтковини рiвномiрний, в серцi тони чистi, ритм правильний, у легенях дихання
везикулярне, щитоподiбна залоза не збiльшена, порушення менструального циклу вiдсутнi.
Якi засоби профiлактики ожирiння є найбiльш
доцiльними?
A. Дiєтотерапiя, дозованi фiзичнi навантаження
B. Iнтенсивнi заняття спортом
C. Гастропластика або гастроєюнальне шунтування
D. Застосування iнгiбiтору шлунково-кишкових
лiпаз
E. Застосування анорексигенних препаратiв
162. Хвора 43-х рокiв скаржиться на бiль у попереку з iррадiацiєю у лiву нижню кiнцiвку,
який посилюється пiд час рухiв, вiдчуття онiмiння у нозi. Об’єктивно: пальпацiя м’язiв гомiлки та стегна болiсна, позитивнi симптоми
натяжiння лiворуч, крампiї у гомiлковому м’язi. Порушень чутливостi, зниження рефлексiв
нема. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?
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A. Вертеброгенна люмбоiшiалгiя злiва
B. Вертеброгенний корiнцевий симптом L5-S1
злiва
C. Коксит лiвого кульшового суглоба
D. Ендартерiїт судин нижнiх кiнцiвок
E. Спiнальний iнсульт
163. У дитини 3-х дiб iз гiпербiлiрубiнемiєю
(428 мкмоль/л) з’явилися порушення у виглядi
перiодичного збудження та судом на тлi млявостi, гiпотонiї, гiподинамiї, пригнiченостi безумовних рефлексiв, а також збiжна косоокiсть,
ротаторний нiстагм, симптом ”призахiдного”
сонця. Чим пояснити цю симптоматику?
A. Бiлiрубiнова енцефалопатiя
B. Черепно-мозкова травма
C. Пухлина головного мозку
D. Гiдроцефалiя
E. Дитячий церебральний паралiч
164. Жiнка 50-ти рокiв, яка страждає на хворобу Аддiсона (виникла пiсля перенесеного
туберкульозу легень у юному вiцi), пiд час пожежi в квартирi сильно налякалася i втратила свiдомiсть. Пацiєнтка блiда, холодна, пульс
ниткоподiбний, частота серцевих скорочень 120/хв., артерiальний тиск - 60/30 мм рт.ст. Яке
ускладнення виникло у хворої?
A. Гостра надниркова недостатнiсть
B. Тиреотоксичний криз
C. Синдром Морганьї-Адамса-Стокса
D. Гострий iнфаркт мiокарда
E. Тампонада серця
165. У жiнки 45-ти рокiв пiсля переохолодження гостро з’явився бiль в надлобковiй та поперековiй дiлянцi, рiзi в кiнцi сечовипускання, хибнi потяги до сечовипускання. Сеча каламутна,
з домiшками кровi. Лiкар припустив наявнiсть
iнфекцiї сечових шляхiв. Якi лабораторнi данi
найбiльш характернi для цього захворювання?
A. Лейкоцитурiя, макрогематурiя
B. Макрогематурiя
C. Пiдвищення рiвню креатинiну та сечовини
кровi
D. Протеїнурiя менш нiж 3,0 на добу
E. Протеїнурiя бiльш нiж 3,0 на добу
166. Студентка 19-ти рокiв госпiталiзована в
екстреному порядку через виражену задишку,
бiль в лiвiй половинi грудної клiтки. Температура тiла - 38,8o C . Захворiла 3 днi тому. Частота дихання - 42/хв., дихання поверхневе. Перкуторно справа вiд середини лопатки притуплення звуку, дихання не вислуховується. Лiва
межа серця змiщена назовнi на 3 см. Ембрiокардiя, частота серцевих скорочень - 110/хв.
Пальпацiя правого пiдребер’я болiсна. Невiдкладнi лiкувальнi заходи у данiй ситуацiї:
A. Термiнова пункцiя плевральної порожнини
B. Призначення антибiотикiв групи пенiцилiну
C. Введення лазиксу
D. Введення серцевих глiкозидiв
E. Переведення хворої у вiддiлення торакальної
хiрургiї
167. Хворий 72-х рокiв з пневмонiєю скаржиться на виражену задишку, бiль в груднiй клiтцi, сильний кашель з видiленням харкотиння,
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to - 39,5-40o C , вiдсутнiсть сечовипускання впродовж останньої доби. Об’єктивно: свiдомiсть
збережена. Частота дихання - 36/хв. Cправа
над нижньою часткою легень притуплений
перкуторний звук, при аускультацiї - бронхiальне дихання, вологi хрипи у великiй кiлькостi. Артерiальний тиск - 80/60 мм рт.ст., частота
серцевих скорочень - 120/хв. Тони серця глухi,
тахiкардiя. Яка тактика сiмейного лiкаря щодо
подальшого лiкування хворого?

A. Госпiталiзацiя в реанiмацiйне вiддiлення
B. Амбулаторне лiкування
C. Лiкування в умовах денного стацiонару
полiклiнiки
D. Госпiталiзацiя в пульмонологiчне вiддiлення
E. Госпiталiзацiя в неврологiчне вiддiлення
168. Хвора 59-ти рокiв, яка страждає на гiпертонiчну хворобу, надiйшла у вiддiлення зi скаргами на рiзкий головний бiль, нудоту, повторне
блювання. Об’єктивно: рiзко виражений менiнгеальний симптомокомплекс. Артерiальний тиск - 185/105 мм рт.ст. Якi додатковi методи обстеження слiд призначити насамперед?
A. Люмбальна пункцiя
B. Вентрикулопункцiя
C. Ехоенцефалоскопiя
D. Реоенцефалографiя
E. Електроенцефалографiя
169. Хворий 36-ти рокiв скаржиться на виражену задишку, бiль у дiлянцi серця. Своє захворювання пов’язує з перенесеним 2 тижнi тому грипом. Об’єктивно: сидить, нахилившись уперед.
Обличчя набрякле, цiанотичне, також спостерiгається набряк шийних вен. Межi серця розширенi у обидвi сторони, тони глухi, частота
серцевих скорочень=пульс - 118/хв., артерiальний тиск - 90/60 мм рт.ст. У кровi: швидкiсть
осiдання еритроцитiв - 46 мм/год. На ЕКГнизький вольтаж. На рентгенограмi - трапецiєподiбна тiнь серця, ознаки застою у легенях.
Яка лiкувальна тактика?
A. Проведення пункцiї перикарду
B. Призначення сечогiнних
C. Призначення антибiотикiв
D. Проведення перикардектомiї
E. Призначення глюкокортикостероїдiв
170. Чоловiк 65-ти рокiв скаржиться на задишку iнспiраторного характеру. Хворiє IХС 15
рокiв. Артерiальний тиск - 150/90 мм рт.ст., частота серцевих скорочень - 52/хв. Тони серця
глухi, акцент II тону над легеневою артерiєю.
У легенях: дрiбнопухирцевi хрипи у нижнiх вiддiлах. ЕКГ: патологiчний Q у III, aVF вiдведеннях без динамiки. ЕхоКГ: дилатацiя лiвих вiддiлiв, фракцiя викиду лiвого шлуночка - 35%.
Що лежить у основi гемодинамiчних розладiв
у хворого?
A. Систолiчна дисфункцiя
B. Дiастолiчна дисфункцiя
C. Систоло-дiастолiчна дисфункцiя
D. Метаболiчна дисфункцiя
E. Порушення периферичного опору
171. Хвора 28-ми рокiв скаржиться на нудоту,
бiль у животi та язицi, нестiйкi випорожнення. Три тижнi тому їла недостатньо просолену
iкру щуки. Об’єктивно: шкiра блiда, ”лакова-
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ний язик”. Пульс - 100/хв., тони серця приглушенi, систолiчний шум над верхiвкою. Артерiальний тиск - 95/50 мм рт.ст. Печiнка збiльшена
на 3 см. В гемограмi анемiя, еозинофiлiв - 18%.
В фекалiях знайденi яйця гельмiнтiв овальної
форми. Який попереднiй дiагноз?
A. Дифiлоботрiоз
B. Трихiнельоз
C. Тенiоз
D. Тенiаринхоз
E. Аскаридоз
172. Хворий 60-ти рокiв скаржиться на утруднене проходження твердої їжi, яке турбує
близько мiсяця. Став вживати напiврiдку їжу.
Неприємнi вiдчуття припинилися, але незабаром став спостерiгати, що i ця їжа не проходить. З’явилася вiдрижка повiтрям, захриплiсть голосу. Яке необхiдно провести дослiдження для уточнення дiагнозу?
A. Езофагоскопiя з бiопсiєю
B. Дихальний тест на Нр
C. Добовий монiторинг ЕКГ
D. Стравохiдна рН-метрiя
E. УЗД ОЧП
173. Чоловiк 38-ми рокiв працює в зонi дiї
iонiзуючого випромiнювання. Пiд час проходження перiодичного медичного огляду скарг
не пред’являє. Аналiз кровi: еритроцити 4, 5 · 1012 /л, Hb- 80 г/л, лейкоцити - 2, 8 · 109 /л,
тромбоцити - 30 · 109 /л. Чи можна допустити
дану особу до роботи з джерелами iонiзуючого
випромiнювання?
A. Протипоказана робота з радiоактивними
речовинами та iншими джерелами iонiзуючого
випромiнювання
B. Допускається до роботи з радiоактивними
речовинами
C. Може працювати лише з радiоактивними
речовинами низької активностi
D. Допускається до роботи пiсля розширеного
медичного обстеження
E. Допускається до роботи з радiоактивними
речовинами з обмеженням часу роботи
174. Дiвчинцi 8-ми рокiв зi скаргами на болiсне
сечовипускання, частi випускання сечi малими
порцiями, лейкоцитурiєю встановлено дiагноз
гострого циститу. За 10 днiв до захворювання лiкувалася у гiнеколога з приводу гострого
вульвiту. 5 днiв тому мала легкi катаральнi явища. Мама пов’язує захворювання з переохолодженням. Вкажiть найбiльш iмовiрний шлях
проникнення iнфекцiї:
A. Висхiдний
B. Низхiдний
C. Гематогенний
D. Контактний
E. Лiмфогенний
175. У екскаваторника, який має 20 рокiв виробничого стажу роботи в кар’єрi з видобутку залiзної руди, пiд час планового медичного огляду виявленi симптоми пневмоконiкозу. Який з
перерахованих пневмоконiкозiв найбiльш iмовiрний у цьому випадку?
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A. Сидероз
B. Силiкоз
C. Антракоз
D. Азбестоз
E. Силiкатоз
176. Хлопчик 5-ти рокiв скаржиться на сильну задишку, нестачу повiтря. Об’єктивно: положення ортопное, виражений периферичний
цiаноз, деформацiя пальцiв у виглядi ”барабанних паличок”, нiгтi в формi ”годинникових скелець”, межi серцевої тупостi розширенi в обидвi сторони, грубий систолiчний шум над усiєю
поверхнею серця i найбiльше в II мiжребер’ї
злiва бiля груднини. Для якого захворювання
характернi такi напади?
A. Тетрада Фалло
B. Дилатацiйна кардiомiопатiя
C. Дефект мiжшлуночкової перегородки
D. Первинний бактерiальний ендокардит
E. Дефект мiжпередсердної перегородки
177. Хворий поступово втратив свiдомiсть.
Шкiра блiда, суха. З рота запах амiаку. Глибоке шумне дихання. Серце - тони ослабленi, шум тертя перикарду, артерiальний тиск 180/130 мм рт.ст. У кровi: Нb- 80 г/л, лейкоцити
- 12 · 109 /л, глюкоза кровi - 6,4 ммоль/л, сечовина - 50 ммоль/л, креатинiн - 1200 мкмоль/л,
осмолярнiсть кровi - 350 мосм/л. Сечу не видiляє. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Уремiчна кома
B. Гiперглiкемiчна кома
C. Гостра ниркова недостатнiсть
D. Гостре порушення мозкового кровообiгу
E. Гiперосмолярна кома
178. Хвора 26-ти рокiв впродовж десяти днiв
лiкується з приводу негоспiтальної пневмонiї. Вiдомо, що чоловiк пацiєнтки лiкувався
вiд наркозалежностi. Послiдовне застосування
внутрiшньовенного введення комбiнацiї амоксиклав + лефлоцин та ванкомiцину в рекомендованих дозах виявилося неефективним.
Впродовж останнiх двох дiб у хворої рiзко посилилися задишка та iнтоксикацiя, спостерiгається розвиток двобiчної iнфiльтрацiї легеневої тканини. Яка найiмовiрнiша причина неефективностi застосованих препаратiв?
A. Iнфiкування ВIЛ та розвиток пневмоцистної
пневмонiї
B. Iнфiкування мiкобактерiєю туберкульозу та
захворювання на туберкульоз
C. Розвиток iдiопатичного фiброзувального
альвеолiту
D. Iнфiкування полiрезистентними штамами
бактерiй
E. Метастазування ракової пухлини в легеневу
тканину
179. Хворий 64-х рокiв раптово вiдчув головний бiль у потиличнiй дiлянцi, запаморочення, загальну слабкiсть. З анамнезу вiдомо, що
хворiє понад 15 рокiв на гiпертонiчну хворобу.
Об’єктивно: шкiра i слизовi оболонки звичайного кольору. Над легенями вислуховується
везикулярне дихання. На верхiвцi I тон ослаблений, акцент II тону над аортою. Пульс 84/хв., артерiальний тиск - 180/100 мм рт.ст. З
боку iнших органiв i систем змiн не виявлено.
Який препарат потрiбно призначити хворому

18

в першу чергу?
A. Каптоприл
B. Рамiприл
C. Урапiдил
D. Периндоприл
E. Амлодипiн
180. Дiвчинка 3-х рокiв, не щеплена через вiдмову батькiв вiд профiлактичних щеплень, захворiла гостро: пiдвищилася температура тiла
до 38o C , з’явилися слизовi видiлення з носа,
покашлювання. Через 3 днi температура тiла
знизилася до 36,6o C . Вранцi дiвчинка поскаржилася на бiль в правiй нозi, перестала ставати
на ногу. В ходi обстеження в стацiонарi виявлено обмеження рухiв, зниження тонусу м’язiв,
вiдсутнiсть сухожильних рефлексiв на правiй
нозi; чутливiсть збережена. Який ваш дiагноз?
A. Полiомiєлiт
B. Енцефалiт
C. Ентеровiрусна iнфекцiя
D. Полiнейропатiя при дифтерiї
E. Гострий iнфекцiйний мiєлiт
181. Пiд час зимової епiдемiї грипу, викликаної
переважно вiрусом грипу А H1N1 (04/2009 Калiфорнiя), госпiталiзований пацiєнт 30-ти рокiв з клiнiчними ознаками грипу на 2-й день
хвороби: висока гарячка, сухий кашель, мiалгiї, головний бiль, загальна слабкiсть. Що слiд
призначити як етiотропну терапiю?
A. Iнгiбiтори нейрамiнiдази (озельтамевiр)
B. Антибiотики
C. Iмуноглобулiн
D. Iндуктори iнтерферону
E. Ацикловiр
182. Хворий 25-ти рокiв надiйшов до прийомного вiддiлення багатопрофiльної лiкарнi у непритомному станi. Дихання утруднене, очi самостiйно не вiдкриває, зiницi рiзко звуженi, мова вiдсутня, наявнi тонiчнi згинання у вiдповiдь
на больовий подразник. На шкiрi внутрiшнього боку гомiлки та у пахвах слiди вiд iн’єкцiй.
Назвiть першочерговий захiд невiдкладної допомоги хворому:
A. Введення налоксону
B. Введення транквiлiзаторiв
C. Введення внутрiшньом’язово нейролептикiв
стимулювальної дiї
D. Внутрiшньом’язове введення бемегриду
E. Введення адреномiметикiв
183. Хворий 55-ти рокiв скаржиться на постiйний бiль у попереку, кiстках тазу, загальну
слабкiсть, пiтливiсть, схуднення. Має апетит,
хворiє протягом 6-ти мiсяцiв. Ro-дослiдження
кiсток тазу: виражений остеопороз, множиннi округлi деструкцiї до 1 см в дiаметрi, з чiткими контурами. Аналiз кровi: eритроцити 2, 7 · 1012 /л, швидкiсть осiдання еритроцитiв 70 мм/год., тромбоцитiв - 120 · 109 /л, загальний
бiлок - 110 г/л. Аналiз сечi: бiлок - 7 г/л. Яким
буде ваш попереднiй дiагноз?
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A. Мiєломна хвороба
B. Хвороба Бехтерєва
C. Хронiчний попереково-крижовий радикулiт
D. Рак шлунку з метастазами
E. Хронiчний гломерулонефрит, нефротичний
синдром
184. Хворий 32-х рокiв звернувся до свого сiмейного лiкаря зi скаргами на болi за грудиною. Пiсля огляду сiмейний лiкар направив пацiєнта на консультацiю i лiкування до лiкарякардiолога мiської полiклiнiки. Який вид медичної допомоги надається хворому в даному
випадку?
A. Вторинна медична допомога
B. Екстрена медична допомога
C. Первинна медична допомога
D. Третинна медична допомога
E. Палiативна медична допомога
185. Громадянка 30-ти рокiв вiдвiдала амбулаторiю загальної практики/сiмейної медицини з
метою проведення планового щеплення своїй
дворiчнiй дитинi. В межах якого виду медичної
допомоги надається вказана медична послуга?
A. Первинна медична допомога
B. Екстрена медична допомога
C. Вторинна медична допомога
D. Третинна медична допомога
E. Палiативна медична допомога
186. Хвора 38-ми рокiв протягом 15-ти рокiв
працює дояркою. Звернулася до лiкаря зi скаргами на наявнiсть висипiв червоного кольору
на руках, переважно в мiжпальцевому просторi, елементи яких мокнуть, сверблять, поширюються по шкiрi. Об’єктивно: нiгтьовi пластинки пальцiв рук жовтi, крихкi. Цi явища
посилюються пiд час роботи. Який попереднiй
дiагноз?
A. Професiйна екзема
B. Короста
C. Пухирчатка
D. Пiодермiя
E. Дерматофiтiя
187. Хвора 48-ти рокiв. Пiсля загибелi чоловiка мiсяць тому настало безсоння, погiршився
настрiй, з’явився неспокiй, страх, думки про
самогубство. У лiкарнi: розмовляє тихим голосом, настрiй пригнiчений, тривожна, не спить,
вiдмовляється вiд прийому їжi. Препарати якої
групи доцiльнiше призначити?
A. Антидепресанти
B. Нейролептики
C. Вiтамiни групи В
D. Ноотропи
E. Антиконвульсанти
188. У хворого 39-ти рокiв, який страждає на
хронiчну надниркову недостатнiсть i отримує
замiсну терапiю глюкокортикоїдами (гiдрокортизон - 15 мг/добу), заплановане оперативне втручання з приводу калькульозного холециститу. Яке лiкування призначають в день
операцiї з метою попередження гострої надниркової недостатностi?
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A. Дозу препарату збiльшують в 2-3 рази
B. На день операцiї препарат вiдмiняють
C. До лiкування додають мiнералокортикоїд
D. До лiкування додають антибiотик
E. Призначають iнфузiю значних об’ємiв рiдини
189. Чоловiк 24-х рокiв вiд контакту з оголеним електричним дротом знепритомнiв. На
момент огляду потерпiлий непритомний. Дихання вiдсутнє. Виражена блiдiсть шкiрних покривiв, пульсацiя на магiстральних артерiях
вiдсутня. Зiницi розширенi, не реагують на свiтло. Тотальна гiпотонiя м’язiв. Арефлексiя. На
правiй долонi чiткi ”слiди” дiї струму. Назвiть
першочерговi заходи:
A. Вiд’єднати потерпiлого вiд джерела струму
B. Штучне дихання ”рот до рота”
C. Закритий масаж серця
D. Ввести внутрiшньовенно адреналiн
E. Госпiталiзацiя до реанiмацiйного вiддiлення
лiкарнi
190. Через 40-50 хвилин пiсля виконання ремонтних робiт, якi проводилися в закритому
автомобiльному боксi при ввiмкненому двигунi, у слюсарiв-ремонтникiв виникли сильний
головний бiль у скроневiй дiлянцi, нудота, шум
у вухах, запаморочення тощо. Цi ознаки характернi для гострого отруєння:
A. Монооксидом вуглецю
B. Альдегiдами
C. Хлорорганiчними сполуками
D. Сiрководнем
E. Фторидами
191. Пiсля тривалої їзди за кермом з вiдкритим
вiкном у хворого виникла асиметрiя обличчя: не закривається праве око, згладжена права носогубна складка, вiдсутнi мiмiчнi рухи на
правiй половинi обличчя, порушене сприйняття смаку у правiй половинi язика. Iншої патологiї в неврологiчному статусi не знайдено.
Яке захворювання можна припустити?
A. Невропатiя лицьового нерва
B. Невропатiя трiйчастого нерва
C. Ганглiонiт трiйчастого вузла
D. Невропатiя окорухового нерва
E. Iшемiчний iнсульт
192. Мати хворого на епiлепсiю чоловiка скаржиться на перiодичнi раптовi напади у сина
тужливо-злiсного настрою, пiд час яких вiн
стає збудженим, схильним до фiзичної агресiї, брутальних дiй. Напад триває 5-10 хвилин,
пiсля чого хворий знесилений, засинає. Пiсля
пробудження пригнiчений, тужливий, обставини своїх минулих дiй не пам’ятає, або пригадує
неповнiстю. Про який психопатологiчний стан
йдеться?
A. Дисфорiя
B. Дистимiя
C. Епiлептичний делiрiй
D. Патологiчний афект
E. Амбулаторний автоматизм
193. Хвора 44-х рокiв перенесла субтотальну
резекцiю щитоподiбної залози з приводу дифузного токсичного зобу. На другу добу стан
хворої погiршився, з’явилися серцебиття, задишка, пiтливiсть, пронос, вiдчуття страху. Хвора збуджена, шкiра волога, гаряча на дотик.
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Температура - 39,2o C . Тони серця приглушенi, тахiкардiя, частота серцевих скорочень 160/хв., артерiальний тиск - 85/40 мм рт.ст. Живiт м’який, неболючий. Яке дослiдження пояснить стан хворої?

важкостi, на шкiрi спини, живота, та кiнцiвок
блiдо-рожевi дрiбнi незливнi плями. Пальпуються збiльшенi потиличнi, аксiлярнi лiмфовузли. Вiдомостей про щеплення немає. Яка
iмовiрна етiологiя даного захворювання?

A. Вмiст тиреоїдних гормонiв
B. Вмiст цукру у кровi
C. Вмiст 17-КС, 17-ОКС у сечi
D. Вмiст адреналiну i норадреналiну у кровi
E. Вмiст трансамiназ у сироватцi кровi

A. Вiрус краснухи
B. Вiрус Епштейна-Барр
C. Стрептокок
D. Вiрус епiдемiчного паротиту
E. Менiнгокок

194. На прийом до дерматолога звернувся пацiєнт 30-ти рокiв зi скаргами на висипання i
сильне свербiння, особливо у нiчний час. Висипання з’явилися 2 тижнi тому пiсля подорожi.
Об’єктивно: на шкiрi бiчних поверхонь пальцiв рук, кистей, у дiлянцi зап’ясткiв, лiктьових суглобiв, нижньої частини живота, статевих органiв, сiдниць наявнi парно розташованi
папуло-везикульознi елементи, поодинокi пустули, розчухи. Яке захворювання можна припустити?

198. Пiд час проведення планового щеплення
АКДП у дитини раптово з’явилися рiзкий неспокiй, ознаки больової реакцiї, задишка, дихання зi стогоном, мармуровiсть шкiри, холодний пiт. Об’єктивно: свiдомiсть потьмарена,
частота серцевих скорочень - 150/хв., артерiальний тиск - 60/40 мм рт.ст., глухiсть тонiв серця. У дитини дiагностовано анафiлактичний
шок. Який препарат потрiбно ввести в першу
чергу?

A. Короста
B. Пiодермiя
C. Дерматит
D. Екзема
E. Оперiзувальний лишай
195. Чоловiк 28-ми рокiв, вчитель, пiсля психоемоцiйного перенапруження почав вiдзначати
утруднення пiд час письма у виглядi больових
спазмiв у м’язах правої кистi, вимушений тримати ручку мiж другим i третiм пальцями. Друкує i пише на класнiй дошцi добре, iнших рухових порушень i вiдхилень у неврологiчному
статусi немає. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Писальний спазм
B. Кiркова аграфiя
C. Паркiнсонiзм
D. Невропатiя правого лiктьового нерва
E. Невропатiя правого променевого нерва
196. Дитина 6-ти мiсяцiв не вакцинована. Лiкар
пропонує вакцинацiю проти кашлюку, дифтерiї, правця, вiд якої мати категорично вiдмовляється. Оберiть найвагомiший аргумент на
користь проведення щеплення:
A. Ризик смертi
B. Епiдемiчний ризик для оточення
C. Власний лiкарський досвiд
D. Висока якiсть вакцинальних препаратiв
E. 197. Хворий 26-ти рокiв звернувся до лiкаря зi
скаргами на остуду, нежить, сухий кашель, лихоманку до 38o C . В ходi огляду: стан середньої

A. Адреналiн
B. Лазикс (Фуросемiд)
C. Супрастин
D. Еуфiлiн
E. Анальгiн
199. У першому класi школи зафiксований випадок захворювання учня на кiр. Однокласник
7-ми рокiв проти кору не щеплений через попередню вiдмову батькiв. З анамнезу вiдомо,
що хлопчик на кiр не хворiв, протипоказань до
введення iмунобiологiчних препаратiв дитина
не має. Оберiть найбiльш рацiональну тактику
профiлактики кору у контактного однокласника:
A. Вакцина проти кору-краснухи-паротиту
B. Карантин на 20 днiв
C. Противiруснi препарати
D. Антибiотик
E. Iмуномодулятори
200. У чоловiка 40-ка рокiв на 10-ту добу пiсля
першої дози КПК мала мiсце несприятлива
подiя у виглядi лихоманки до 37,5o C та появи
плямистого висипу. Щеплення призначено у
зв’язку зi спалахом кору у мiстi та вiдсутностi у пацiєнта вакцинацiї КПК у дитинствi. Чи
можна проводити ревакцинацiю препаратом
КПК?
A. Можна
B. Заборонено
C. Пiсля прийому глюкокортикостероїдiв
D. Одночасно з антигiстамiнними лiками
E. В умовах iнфекцiйного стацiонару
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