Приклади тестових
завдань

Крок 2
МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ
(російськомовний варіант)

Терапевтичний профiль

1. Хворий з синдромом МорганьїАдамса-Стокса пiд час пiдйому сходами
втратив свiдомiсть. Шкiра блiда, зiницi
розширенi, клонiко-тонiчнi судоми, грудна
клiтина нерухома. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Клiнiчна смерть
B. Соцiальна смерть
C. Передагонiя
D. Агонiя
E. Бiологiчна смерть
2. Жiнка 42-х рокiв прийшла до лiкаря на
профiлактичний прийом. Скарг не має. Загальний стан задовiльний. Зрiст 162 см, маса тiла 87 кг, IМТ = 33 кг/м2 . Артерiальний
тиск справа - 140/90 мм рт.ст., злiва - 145/85
мм рт.ст., пульс - 72/хв. Аускультативно тони серця приглушенi, шуми не прослуховуються. В легенях дихання везикулярне.
Нижнiй край печiнки виступає на 1,5-2 см
з-пiд нижнього краю. Набрякiв не виявлено. Яку оцiнку конституцiональнiй будовi
тiла цiєї пацiєнтки має надати лiкар (за рекомендацiями ВООЗ)?
A. Ожирiння I класу
B. Ожирiння II класу
C. Ожирiння III класу
D. Нормальна вага
E. Надлишкова вага
3. Чоловiк 58-ми рокiв звернувся до лiкаря
зi скаргами на значне пiдсилення загальної
слабкостi за останнi кiлька тижнiв, цiаноз,
болi у животi, нудоту, перiодичне блювання, запах ацетону з роту, гiперпiгментацiю
шкiрних складок. З анамнезу вiдомо, що
пацiєнт хворiє на туберкульоз. При фiзикальному обстеженнi артерiальний тиск 80/40 мм рт.ст., пульс - 124/хв. При лабораторному дослiдженнi кровi: натрiй - 125
ммоль/л, хлориди - 74 ммоль/л, калiй - 5,7
ммоль/л, глюкоза - 3,5 ммоль/л, сечовина
- 14 ммоль/л. У загальному аналiзi сечi: бiлок - 0,66 г/л, лейкоцити - 10-12 в п/з, еритроцити - 5-6 в п/з, цилiндри - поодинокi.
Який наступний крок у веденнi пацiєнта
буде найбiльш доречним?
A. Визначення концентрацiї кортизолу в
кровi
B. Визначення концентрацiї креатинiну в
кровi
C. Визначення концентрацiї лужної фосфатази в кровi
D. Визначення концентрацiї дiастази в сечi
E. Визначення концентрацiї кетонових тiл в
сечi
4. Жiнка 22-х рокiв звернулася до лiкаря з
метою планування вагiтностi. В анамнезi
цукровий дiабет протягом двох рокiв. Дiабетичних ускладнень при опитуваннi та
оглядi не виявлено. Глiкемiя натще в межах
6,0-7,0 ммоль/л. Який аналiз серед перерахованих слiд призначити, щоб адекватно
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оцiнити контроль глiкемiї?
A. Рiвень глiкозильованого (глiкованого)
гемоглобiну (НbА1c)
B. Глiкемiчний профiль
C. Глюкозуричний профiль
D. Постпрандiальна глiкемiя
E. Рiвень С-пептиду
5. 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
6. Чоловiк 36-ти рокiв звернувся до лiкаря
зi скаргами на серцебиття, пiтливiсть, схуднення на 5-6 кг за останнi 3 мiсяцi. Апетит збережений. При фiзикальному обстеженнi: артерiальний тиск - 130/60 мм рт.ст.,
пульс - 140/хв., шкiра волога, тепла. При
пальпацiї рiвномiрне збiльшення щитоподiбної залози. Призначення якого дослiдження буде найбiльш доречним?
A. Рiвень тиреотропних гормонiв у кровi
B. Рiвень тропонiнiв у кровi
C. Загальний аналiз сечi
D. Рiвень глюкози кровi
E. Загальний аналiз кровi
7. Жiнка 52-х рокiв звернулася до лiкаря
зi скаргами на швидку втомлюванiсть та
задишку протягом останнього року з перiодичним сухим кашлем. Пацiєнтка вiдзначає, що останнiм часом їй стало важко
пiднiмати обидвi руки та розчiсувати волосся. При фiзикальному обстеженнi температура тiла - 37, 4 C , пульс - 76/хв, артерiальний тиск - 130/85 мм рт.ст., SpO2 95% при кiмнатному повiтрi. При неврологiчному дослiдженнi незначне зниження
сили дельтоподiбного м’яза. При аускультацiї легень - розповсюдженi сухi хрипи.
На щоках, навколо орбiт та на лiктях еритематозний висип. Який метод найбiльш
iмовiрно пiдтвердить дiагноз у цiєї пацiєнтки?
A. Бiопсiя м’яза
B. Виявлення антинуклеарних антитiл
C. Бiопсiя шкiри
D. КТ легень
E. Рентгенографiя ОГП
8. Хворий 60-ти рокiв скаржиться на iнтенсивнi болi стискаючого характеру, локалiзованi за грудниною з iррадiацiєю у лiву
лопатку та нижню щелепу. Бiль тривалий,
не знiмається нiтроглiцерином. Об’єктив-
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но: холодний пiт. Хворий збуджений. Аускультативно: тахiкардiя, приглушенiсть
тонiв. Артерiальний тиск - 100/70 мм рт.ст.
ЕКГ-комплекси QS та пiдйом S-T вище iзолiнiї в I, аVL, V1, V2, V3, V4. Який дiагноз
є найбiльш iмовiрним?

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. Iнфаркт мiокарда
B. Мiжреберна невралгiя
C. Тромбоемболiя легеневої артерiї
D. Стенокардiя Принцметала
E. Лiвостороннiй плеврит

A. Поява задишки в залежностi вiд вiдстанi
B. Наявнiсть вологих хрипiв в легенях
C. Наявнiсть набрякiв нижнiх кiнцiвок
D. Ступiнь зниження фракцiї викиду
E. Ступiнь збiльшення печiнки

9. 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 нiгтiв, випадiння волосся,
гiпергiдроз, висипи на шкiрi, тахiкардiя,
АТ- 110/60 мм рт.ст. Аналiз кровi: Hb- 142
г/л, ер.- 4, 0 · 1012 /л, л.- 2, 1 · 109 /л, е.- 0,5%,
л.- 10%, тромбоцити - 60 · 109 /л, ШОЕ- 8
мм/год. Який з дiагнозiв найiмовiрнiший?

13. Жiнка 29-ти рокiв звернулася до лiкаря
зi скаргами на остуду, бiль у горлi, утруднене ковтання та пiдвищення температури до
38o C . При фiзикальному обстеженнi лiкарем на обох мигдаликах виявлено нальоти
у виглядi сiрих щiльних плiвок, збiльшення
i болючiсть пiдщелепних лiмфатичних вузлiв. Використання якого дiагностичного
методу буде найбiльш доречним наступним
кроком?

A. Хронiчна променева хвороба, обумовлена зовнiшнiм опромiненням
B. Хронiчна променева хвороба, обумовлена надходженням iзотопiв до органiзму
C. Гостра променева хвороба
D. Гострий лейкоз
E. Хронiчний лейкоз

A. Бактерiологiчне дослiдження мазку iз
порожнини носа та горла
B. Експрес-тест для виявлення антигенiв
стрептококу групи А
C. Пункцiя пiдщелепних лiмфовузлiв
D. Аналiз на гетерофiльнi антитiла
E. Рентгенографiя м’яких тканин шиї

10. Чоловiк 32-х рокiв звернувся до лiкаря
зi скаргами на висип, що з’явився на колiнах 4 мiсяцi тому i зараз вперше починає
з’являтися на лiктях. Зi слiв пацiєнта болю не вiдчуває, але мiсце висипу злегка
свербить та кровоточить при розчiсуваннi.
Вiн вiдзначив, що на лiктях висип з’явився пiсля подряпин, якi йому нанiс його домашнiй кiт. При фiзикальному обстеженнi
лiкарем виявлено на колiнах та лiктях еритематознi бляшки дiаметром вiд 2 до 3 см
iз чiтким контуром, щiльнi, вкритi срiблястими лусочками. Який дiагноз є найбiльш
iмовiрним?

14. Чоловiк 32-х рокiв госпiталiзований на
5-й день хвороби зi скаргами на пiдвищення
температури до 38,4o C , загальну слабкiсть,
появу в лiвiй пахвовiй дiлянцi щiльного
утвору 5х6 см, малоболючого, рухомого.
Шкiра над утвором не змiнена. Обличчя
хворого гiперемоване, пастозне. Частота
серцевих скорочень - 95/хв., артерiальний
тиск - 100/80 мм рт.ст. В загальному аналiзi
кровi - помiрна лейкопенiя. Працює ветсанiтаром. Який дiагноз є найбiльш iмовiрним?

A. Псорiаз
B. Екзема
C. Контактний дерматит
D. Себорейний дерматит
E. Хвороба котячих подряпин
11. Хворий 25-ти рокiв перебуває на диспансерному облiку з приводу аортальної
вади серця. Клiнiчно спостерiгаються блiдiсть шкiри, збiльшення серця влiво, пульсацiя великих судин, дiастолiчний шум над
аортою, ослаблення I тону над верхiвкою.
Як характеризується пульс при цiй вадi?
A. Швидкий, високий
B. Повiльний, м’який
C. Малий, м’який
D. Рiдкий, малий
E. Ниткоподiбний
12. У хворого 60-ти рокiв iшемiчна хвороба

A. Туляремiя
B. Гiдраденiт
C. Чума
D. Iєрсинiоз
E. Доброякiсний лiмфоретикульоз
15. Хворий 58-ми рокiв скаржиться на слабкiсть, набряки нiг, задишку, анорексiю. Багато рокiв хворiє на хронiчний бронхiт.
Останнi 5 рокiв спостерiгає посилення видiлення харкотиння, часто гнiйного характеру. Об’єктивно: ЧСС- 80/хв., АТ- 120/80
мм рт.ст. Розповсюдженi набряки, шкiра
блiда, суха, тургор знижений. В ходi дослiдження сечi виявлено: протеiнурiя - 4,0
г/добу, цилiндрурiя. Вкажiть найiмовiрнiший патологiчний процес у нирках:
A. Амiлоїдоз нирок
B. Хронiчний гломерулонефрит
C. Хронiчний пiєлонефрит
D. Iнтерстицiальний нефрит
E. Гострий гломерулонефрит
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16. 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., АТ- 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. Ексудативний плеврит
B. Негоспiтальна пневмонiя
C. Ателектаз легенi
D. ТЕЛА
E. Абсцес легенi
17. 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
18. Чоловiка 45-ти рокiв доставлено до
лiкаря пiсля повiдомлення про випадок
активного туберкульозу у його колеги з
яким вiн працює в одному офiсному примiщеннi. Скарг не має. Пiсля проведення
туберкулiнової проби розмiр папули становить 14 мм. Даних про результат попередньої проби немає. Який з наступних крокiв лiкаря є найбiльш доречним?
A. Рентгенографiя органiв грудної клiтки
B. Повторна туберкулiнова проба через 3
мiсяцi
C. Карантин на 3 мiсяцi
D. Призначення iзонiазиду, рифампiцину та
етамбутолу
E. Забiр мокротиння для виявлення мiкобактерiй туберкульозу
19. Чоловiк 18-ти рокiв звернувся до лiкаря зi скаргами на переймоподiбний бiль в
животi, частi рiдкi випорожнення з домiшками слизу та свiжої кровi, що тривають
4 мiсяцi. За цей час схуд на 10 кг. При фiзикальному обстеженнi живiт м’який, болючий по ходу товстої кишки злiва, сигмоподiбна кишка спазмована. При лабора-
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торному дослiдженнi кровi еритроцити 3, 2 · 1012 /л, гемоглобiн - 92 г/л, лейкоцити
- 10, 6 · 109 /л, ШЗЕ- 34 мм/год. Результат
бак. посiву випорожнень негативний. На
колоноскопiї виявлено запалення iз втратою судинного малюнку, дiлянка пiдвищеної кровоточивостi 25 см з чiткими межами
починаючи вiд краю анусу. Яка лiкувальна
тактика буде найбiльш доречною?
A. Призначення преднiзолону та месаламiну
B. Призначення метронiдазолу
C. Хiрургiчне лiкування
D. Переливання еритроцитарної маси
E. Повторний забiр випорожнень на бактерiологiчне дослiдження
20. Чоловiк 72-х рокiв звернувся до лiкаря
зi скаргами на задишку, кашель, набряки
гомiлок, збiльшення живота. Хворiє бiльше, нiж 20 рокiв на хронiчне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ). Останнi 3 роки є iнвалiдом II групи у зв’язку з
патологiєю серця. При фiзикальному обстеженнi пульс - 92/хв, артерiальний тиск 120/70 мм рт.ст., частота дихання - 24/хв.
Шкiрнi покриви цiанотичнi, набряки гомiлок, при пальпацiї органiв черевної порожнини позитивний симптом флуктуацiї.
При аускультацiї акцент II тону над легеневою артерiєю, сухi хрипи над всiєю поверхнею легень. Який механiзм розвитку
змiн з боку серця у цього хворого є найбiльш iмовiрним?
A. Вторинна легенева гiпертензiя
B. Рефлекс Китаєва
C. Рефлекс Бейнбрiджа
D. Кардiоваскулярний рефлекс
E. Дихальний рефлекс
21. Чоловiк 34-х рокiв звернувся до лiкаря
зi скаргами на ранкову скутiсть, болi в поперековiй дiлянцi, плечових суглобах, суглобах шиї, хребта, якi посилюються при
рiзких рухах. Захворювання почалося з болiв у поперековiй дiлянцi пiсля переохолодження. При фiзикальному обстеженнi
болючiсть при пальпацiї остистих вiдросткiв та здухвинно-крижового сполучення,
сегментарна ригiднiсть поперекової дiлянки хребта, атрофiя прилеглих м’язiв. На
рентгенограмi поперекового вiддiлу хребта осифiкацiя зв’язок i сухожиль, синдесмофiти, повне зрощення хребцiв. При лабораторному дослiдженнi в кровi лейкоцити
- 4, 3 · 109 /л, ШЗЕ- 37 мм/год. Який з наведених дiагнозiв є найбiльш iмовiрним?
A. Анкiлозуючий спондилоартрит
B. Остеоартроз
C. Ревматоїдний артрит
D. Реактивний артрит
E. Псорiатичний артрит
22. Чоловiк 23-х рокiв звернувся до лiкаря
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зi скаргами на наявнiсть набрякiв обличчя, головнi болi, запаморочення, зменшення видiлення сечi, бурий колiр сечi. Наведенi скарги з’явились пiсля перенесеного
фарингiту. При фiзикальному обстеженнi температура тiла - 37,4o C , артерiальний
тиск - 170/110 мм рт.ст., пульс - 86/хв., набряки на обличчi, шкiрнi покриви блiдi.
Аускультативно серцевi тони приглушенi, акцент II тону над аортою. Якi змiни
найбiльш iмовiрно будуть спостерiгатись у
загальному аналiзi сечi?
A. Еритроцитурiя, протеїнурiя, гiалiновi
цилiндри
B. Лейкоцитурiя, протеїнурiя, епiтелiальнi
цилiндри
C. Еритроцитурiя, оксалатурiя, еритроцитарнi цилiндри
D. Еритроцитурiя, лейкоцитурiя, лейкоцитарнi цилiндри
E. Гемоглобiнурiя, бiлiрубiнурiя, зернистi
цилiндри
23. 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 передплiчь 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: ШОЕ- 36 мм/год, гаммаглобулiнiв
- 24%. У сечi змiн немає. Який дiагноз найiмовiрнiший?
A. Системна склеродермiя
B. Системний червоний вовчак
C. Дерматомiозит
D. Ревматоїдний артрит
E. Саркоїдоз
24. 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
25. Жiнка 36-ти рокiв звернулася до лiкаря зi скаргами на загальну слабкiсть, бiль
у животi та пожовтiння шкiри. Зазначенi скарги поступово наростали протягом
останнiх 3-х мiсяцiв. Пацiєнтка повiдомила, що не мала серйозних захворювань в
анамнезi. Вживання наркотикiв та незахи-

5

щенi статевi стосунки заперечує. При фiзикальному обстеженнi iктеричнiсть склер
та жовтушнiсть шкiри, болiснiсть при пальпацiї правої пiдреберної дiлянки. При лабораторному дослiдженнi сироватки кровi:
загальний бiлiрубiн - 64,5 мкмоль/л, прямий - 22,7 мкмоль/л, АСТ- 822 Од/л, АЛТ1237 Од/л, HBsAg - позитивно, HBeAg - позитивно. Яка тактика лiкування цiєї хворої
є найбiльш доречною?
A. ПЕГ-iнтерферон альфа-2а
B. Преднiзолон та рибавiрин
C. Iмуноглобулiн людини нормальний
D. Вакцина для профiлактики гепатиту В та
ламiвудин
E. Специфiчний iмуноглобулiн проти вiрусу
гепатиту В
26. Чоловiк 27-ми рокiв звернувся до лiкаря зi скаргами на бiль та набряк у II та
III пальцях лiвої стопи, почервонiння та
гнiйнi видiлення з очей, рiзь та бiль при
видiленнi сечi. Зi слiв пацiєнта має декiлькох статевих партнерiв, зрiдка користується презервативами. При фiзикальному
обстеженнi лiкарем виявлено двостороннiй кон’юнктивiт та дактилiт пальцiв стопи. Обстеження iнших органiв i систем патологiї не виявило. У загальному аналiзi
кровi ШЗЕ- 40 мм/год, бiохiмiчний аналiз
без вiдхилень. На рентгенограмах пальцiв
стопи збiльшення об’єму м’яких тканин,
звуження суглобової щiлини. Який дiагноз
є найбiльш iмовiрним?
A. Реактивний артрит
B. Сифiлiс
C. Ревматоїдний артрит
D. Синдром Шегрена
E. Подагра
27. Хвора 60-ти рокiв скаржиться на бiль
в мiжфалангових суглобах кистей, який
посилюється при роботi. Об’єктивно: дистальнi та проксимальнi суглоби II-IV
пальцiв деформованi, з вузлами Гебердена, Бушара, болючi, з обмеженою рухомiстю. Рентгенограма суглобiв: суглобовi
щiлини звуженi, краєвi остеофiти, субхондральний склероз. Який дiагноз найбiльш
ймовiрний?
A. Деформуючий остеоартроз
B. Хвороба Рейтера
C. Хвороба Бехтерєва
D. Ревматичний артрит
E. Псорiатичний артрит
28. 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?
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A. Надниркова недостатнiсть
B. Цукровий дiабет
C. Хронiчний гастрит
D. Гемохроматоз
E. Холестатичний гепатит
29. Жiнка 37-ми рокiв звернулася до лiкаря зi скаргами на болi у дiлянцi попереку,
пiдвищення температури тiла до 38o C . При
фiзикальному обстеженнi позитивний симптом Пастернацького, бiльше виражений
справа. При лабораторному дослiдженнi у
загальному аналiзi кровi: гемоглобiн - 115
г/л, еритроцити - 3, 9 · 1012 /л, лейкоцити 15, 2 · 109 /л, ШОЕ- 28 мм/год. У загальному
аналiзi сечi: колiр - свiтло жовтий, питома
вага - 1018, бiлок - 0,42 г/л, лейкоцити - 2030 у полi зору, багато слизу. Який дiагноз є
найбiльш iмовiрним?
A. Гострий пiєлонефрит
B. Гострий аднексит
C. Гострий гломерулонефрит
D. Тубулоiнтерстицiйний нефрит
E. Гострий апендицит
30. Робiтник очисної лави вугiльної шахти
зi стажем роботи 15 рокiв звернувся до лiкаря зi скаргами на бiль у груднiй клiтцi,
задишку, сухий кашель, швидку втомлюванiсть. На рентгенограмi легень дифузний
iнтерстицiальний фiброз, емфiзема, дрiбновогнищевi утворення 3-5 мм у нижнiх i
середнiх вiддiлах. На спiрограмi порушення функцiї зовнiшнього дихання вiдсутнi.
За даними санiтарно-гiгiєнiчної характеристики робочої зони запиленiсть повiтря
кам’яним вугiллям становить 138 мг/м3 ,
вмiст силiцiю (IV) оксиду 2% (норма - 10
мг/м3 , якщо вугiльний пил вмiщує до 5%
вiльного дiоксиду кремнiю). Який дiагноз є
найбiльш iмовiрним?
A. Антракоз
B. Силiкоз
C. Конiотуберкульоз
D. Аденокарцинома
E. Саркоїдоз
31. Жiнка 46-ти рокiв доставлена до вiддiлення невiдкладної допомоги зi скаргами на постiйний, iнтенсивний абдомiнальний бiль протягом 8 годин, нудоту та
блювання. В анамнезi гiпертриглiцеридемiя, яку пацiєнтка не лiкувала. При фiзикальному обстеженнi температура тiла 38o C , артерiальний тиск - 100/60 мм рт.ст.,
пульс - 122/хв. Iктеричнiсть кон’юнктив,
при пальпацiї черевної стiнки позитивний
симптом флюктуацiї, позитивнi симптоми
Хвостека та Труссо. При лабораторному
дослiдженнi в сироватцi кровi натрiй - 142
ммоль/л, калiй - 3,1 ммоль/л, бiкарбонат 32 ммоль/л, креатинiн - 106 мкмоль/л, кальцiй - 0,9 ммоль/л. Який перший крок у веденнi пацiєнтки буде найбiльш доречним?
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A. Натрiю хлориду 0,9%, кальцiю глюконат
та фентанiл внутрiшньовенно
B. Визначення концентрацiї алкоголю в
кровi
C. Ендоскопiчна ретроградна холангiопанкреатографiя (ЕРХПГ)
D. Негайна лiтотрипсiя
E. Апротинiну 10 000 АТрОд (антитрипсинових одиниць) внутрiшньовенно
32. 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, ЧСС- 120/хв.,
АТ- 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
33. Чоловiк 53-х рокiв хворiє на цукровий
дiабет протягом 5-ти рокiв. Звертається
до лiкаря зi скаргами на болi та судоми в
нижнiх кiнцiвках, вiдчуття онiмiння в них,
мерзлякуватiсть. При обстеженнi нижнiх
кiнцiвок ступнi звичайного кольору, теплi
на дотик, усi види чутливостi значно зниженi, гiперкератози, пульсацiя на артерiях
кiнцiвок збережена. Яке ускладнення найбiльш iмовiрно виникло у пацiєнта?
A. Синдром дiабетичної стопи, нейропатична форма
B. Синдром дiабетичної стопи, iшемiчна
форма
C. Облiтеруючий ендартерiїт
D. Синдром дiабетичної стопи, змiшана
форма
E. Хронiчна венозна недостатнiсть
34. Жiнка 60-ти рокiв надiйшла до вiддiлення невiдкладної допомоги зi скаргами на
сильний головний бiль у потиличнiй дiлянцi, нудоту, блювання, запаморочення. При
оглядi хвора трохи загальмована, обличчя
гiперемоване, артерiальний тиск - 220/130
мм рт.ст., пульс - 78/хв. При неврологiчному
обстеженнi парезiв не виявлено, рефлекси
рiвномiрно жвавi, м’язовий тонус не змiнений, чутливiсть збережена. Менiнгеальнi симптоми вiдсутнi. Який стан найбiльш
iмовiрно розвинувся у хворої?
A. Гiпертонiчний криз
B. Субарахноїдальний крововилив
C. Транзиторне порушення мозкового кровообiгу
D. Iшемiчний iнсульт
E. Пухлина головного мозку
35. Чоловiк 25-ти рокiв, звернувся до лiкаря зi скаргами на появу висипань в мiжпальцевих промiжках, в дiлянцi променево-
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зап’ястних суглобiв, паховiй дiлянцi та живота, якi супроводжуються сильним свербежем, особливо в нiчний час. Пацiєнт зазначає, що пiсля вечiрнього душу покращення не наступає. Також йому здається,
що як тiльки висип проходить в одному мiсцi, вiн одразу з’являється в iншому. При
фiзикальному обстеженнi на фонi неураженої шкiри множиннi еритематознi папули та екскорiацiї. Який дiагноз є найбiльш
iмовiрним?
A. Короста
B. Обсесивно-компульсивний розлад
C. Екзема
D. Епiдермофiтiя
E. 36. Чоловiк 46-ти рокiв звернувся до лiкаря зi скаргами на появу висипань в дiлянцi
кистей рук, що супроводжуються сильним
свербежем i турбують протягом тижня. У
анамнезi бронхiальна астма, сезоннi алергiї. Пацiєнт вiдзначає, що має дуже суху
шкiру. При фiзикальному обстеженнi на
тильнiй сторонi правої та лiвої кистi виявлено множиннi еритематознi папули та
везикули з серозним вмiстом, дiлянки лiхенiфiкацiї та екскорiацiї. Який дiагноз є
найбiльш iмовiрним?
A. Екзема
B. Псорiаз
C. Контактний дерматит
D. Себорейний дерматит
E. Короста
37. Хворий 43-х рокiв страждає на виразкову хворобу 12-палої кишки протягом 8-ми
рокiв. Пiд час роботи на садовiй дiльницi
вiдчув рiзкий бiль у епiгастральнiй дiльницi, слабкiсть, запаморочення. Об’єктивно:
шкiра блiда, пульс - 102/хв., слабкий, артерiальний тиск - 100/60 мм рт.ст., живiт
не бере участi у актi дихання, напружений,
болiсний у епiгастрiї, печiнкова тупiсть вiдсутня. Яке захворювання є найбiльш iмовiрним?
A. Перфорацiя виразки
B. Шлункова кровотеча
C. Кишкова непрохiднiсть
D. Загострення панкреатиту
E. Iнфаркт мiокарда
38. Чоловiка 48-ми рокiв доставлено до
лiкаря у непритомному станi. В анамнезi
зловживання алкоголем. При обстеженнi
шкiра блiда, на тулубi ”судиннi зiрочки”,
печiнковий запах з рота, язик обкладений
коричневим нальотом. Пiдшкiрнi вени передньої стiнки живота розширенi у виглядi (caput medusae). При пальпацiї органiв
черевної порожнини позитивний симптом
флуктуацiї, гепатомегалiя, спленомегалiя.
Набряки нижнiх кiнцiвок. Який стан у хворого є найбiльш iмовiрним?
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A. Гостра печiнкова недостатнiсть
B. Гiпоглiкемiчна кома
C. Гiперглiкемiчна кома
D. Перфоративна виразка шлунка
E. Гостра шлунково-кишкова кровотеча
39. У хворого 56-ти рокiв, що знаходиться
в палатi iнтенсивної терапiї з приводу гострого iнфаркту мiокарда у дiлянцi передньої стiнки лiвого шлуночка, посилилась
загальна слабкiсть та з’явилось вiдчуття
”завмирання” у роботi серця. При аналiзi ЕКГ виявлено: ритм синусовий, частота серцевих скорочень - 76/хв. Перiодично
з’являються поширенi шлуночковi комплекси тривалiстю 0,22 с., неправильної форми, пiсля яких виявляються повнi компенсаторнi паузи. Яке ускладнення виникло у
даного хворого?
A. Шлуночкова екстрасистолiя
B. Передсердна екстрасистолiя
C. Атрiовентрикулярна екстрасистолiя
D. Повна блокада лiвої нiжки пучка Гiса
E. Повна блокада правої нiжки пучка Гiса
40. Жiнка 35-ти рокiв надiйшла до вiддiлення iнтенсивної терапiї з нападами судом з
перiодичнiстю 2-3 хвилини, мiж якими не
вiдбувається покращення свiдомостi, реакцiя зiниць на свiтло вiдсутня. З дитинства
хворiє на епiлепсiю. Зазвичай напади виникають 1-2 рази на мiсяць у нiчний час та
супроводжуються мимовiльним сечовидiленням та дефекацiєю. Почастiшання нападiв та вищевказанi ускладнення виникли
на тлi перенесеного грипу. Який стан найбiльш iмовiрно розвинувся у хворої?
A. Епiлептичний статус
B. Епiлептичний психоз
C. Iстеричний невроз
D. Гiпокальцiємiчний криз
E. 41. У чоловiка 20-ти рокiв невдовзi пiсля
екстракцiї зуба розпочалася сильна кровотеча. З анамнезу вiдомо, що пацiєнт хворiє
на гемофiлiю А. При лабораторному дослiдженнi у загальному аналiзi кровi: еритроцити - 3, 2 · 1012 /л, Hb- 98 г/л, кольоровий показник - 0,92, лейкоцити - 7, 4 · 109 /л,
тромбоцити - 240 · 109 /л, швидкiсть осiдання еритроцитiв - 11 мм/год. Час кровотечi
за Дюке - 3 хв., час зсiдання кровi за ЛiУайтом - 20 хв. Яка фармакотерапiя є найбiльш ефективною для цього пацiєнта?
A. Рекомбiнантний VIII фактор
B. Рекомбiнантний X фактор
C. Рекомбiнантний XI фактор
D. Тромбоцитарна маса
E. Еритроцитарна маса
42. Чоловiк 19-ти рокiв, звернувся до лiкаря зi скаргами на безболiснi ерозiї на
голiвцi статевого члена, якi з’явилися 2-3
днi тому. У анамнезi незахищений статевий

Терапевтичний профiль

контакт приблизно мiсяць тому. При обстеженнi на голiвцi статевого члена ерозiя
овальної форми дiаметром до 5 мм, безболiсна, яскраво-червоного кольору. Пахвиннi лiмфовузли не збiльшенi. Яке першочергове лабораторне дослiдження буде
найбiльш доречним?
A. Мiкрореакцiя преципiтацiї з кардiолiпiновим антигеном
B. Реакцiя iмунофлюоресценцiї
C. Реакцiя iммобiлiзацiї блiдих трепонем
D. Культуральне дослiдження
E. 43. Жiнка 58-ми рокiв перебуває на стацiонарному лiкуваннi з приводу гiпертонiчної
хвороби. Вранцi, пiсля прийому каптоприлу та празозину рiзко пiднялася з лiжка та
короткочасно знепритомнiла. Об’єктивно:
шкiра блiда, волога. Пульс - 100/хв., слабкий, артерiальний тиск - 70/40 мм рт.ст. На
ЕКГ: ритм синусовий, правильний, ознаки
перенавантаження лiвого шлуночка. Змiн
з боку центральної нервової системи не виявлено. Яка причина стану хворої є найбiльш iмовiрною?
A. Ортостатична гiпотензiя
B. Кардiогенний шок
C. Анафiлактичний шок
D. Напад Морганьї-Адамса-Стокса
E. 44. Жiнка 37-ми рокiв звернулася до лiкаря зi скаргами на слабкiсть, швидку стомлюванiсть, запаморочення, поганий апетит,
утруднене ковтання їжi. В анамнезi пiд час
вагiтностi 5 рокiв тому у хворої вiдзначалося зниження гемоглобiну до 86 г/л. При
лабораторному дослiдженнi в загальному
аналiзi кровi: еритроцити - 3, 4 · 1012 /л, Hb70 г/л, колiрний показник - 0,6, ретикулоцити - 2%, лейкоцити - 4, 7·109 /л, е- 2%, п- 3%,
с- 64%, лiмф.- 26%, мон.- 5%, швидкiсть
осiдання еритроцитiв - 40 мм/год. Сироваткове залiзо - 6,3 мкмоль/л. Який дiагноз є
найбiльш iмовiрним?
A. Залiзодефiцитна анемiя
B. Фолiєводефiцитна анемiя
C. Аутоiмунна гемолiтична анемiя
D. Анемiя Мiнковського-Шоффара
E. Гiпопластична анемiя
45. 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?
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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
46. У дiвчини 19-ти рокiв скарги на головний бiль пульсуючого характеру в лiвiй
лобно-скронево-тiм’янiй дiлянцi, який турбує протягом п’яти рокiв. Головний бiль
виникає нападоподiбно i супроводжується
нудотою, блюванням, фонофобiєю та фотофобiєю. Тривалiсть нападу вiд кiлькох
годин до 2-3 дiб. Напад цефалгiї часто виникає при перевтомi, емоцiйному перенавантаженнi. Частота нападiв 1-2 рази на мiсяць. Неврологiчний статус без патологiчних змiн. Схожi головнi болi були у матерi хворої. Який дiагноз є найбiльш iмовiрним?
A. Мiгрень
B. Головний бiль напруги
C. Кластерний головний бiль
D. Лiкворно-динамiчний головний бiль
E. Хронiчна цервiкокранiалгiя
47. Хворий 72-х рокiв звернувся до лiкаря
зi скаргами на тремор рук, бiльше справа, загальну скутiсть, сповiльнення ходи,
мовлення, утруднення при виконаннi звичайної домашньої роботи. При фiзикальному обстеженнi загальна брадикiнезiя, гiпомiмiя, емпростотонус, хода ”човгаюча”,
ахейрокiнез, тремор спокою в руках, D>S,
пiдвищений м’язовий тонус за пластичним
типом, феномен ”зубчастого колеса”, виражена постуральна нестiйкiсть. Якi лiки,
насамперед, мають бути у схемi лiкування
цього хворого?
A. Препарати, що мiстять леводопу
B. Антихолiнестеразнi препарати
C. Холiнолiтики
D. Антидепресанти
E. Препарати, що покращують мiкроциркуляцiю
48. Чоловiк 58-ми рокiв звернувся до лiкаря
зi скаргами на кашель зi слизово-гнiйним
мокротинням, задишку при фiзичному навантаженнi. Зазначенi симптоми турбують
протягом 14-ти рокiв. Щоденно викурює
1,5 пачки сигарет з 17-ти рокiв. При фiзикальному обстеженнi пульс - 96/хв., артерiальний тиск - 130/80 мм рт.ст. Перкуторно
над усiєю поверхнею легень коробковий
звук. Аускультативно дихання ослаблене,
на фонi подовженого видиху розсiянi сухi хрипи. За даними спiрометрiї спiввiдношення ОФВ1 /ФЖЄЛ - 30%. Який дiагноз є
найбiльш iмовiрним?

Терапевтичний профiль

A. Хронiчне обструктивне захворювання
легень (ХОЗЛ)
B. Бронхiальна астма
C. Бронхоектатична хвороба
D. Рак легень
E. Фiброзуючий альвеолiт
49. Молода жiнка звернулася до лiкаря зi
cкаргами на задишку при незначному фiзичному навантаженнi, iнколи набряки на
ногах, слабкiсть. В анамнезi частi запальнi захворювання легень. Задишка вперше
з’явилась у дитинствi та поступово зростала. При фiзикальному обстеженнi пульс 78/хв., артерiальний тиск - 130/80 мм рт.ст.,
шкiра цiанотична, набряки на ногах. Аускультативно тони серця ритмiчнi, грубий
систолiчний шум уздовж лiвого краю груднини, акцент та розщеплення II тону над
легеневою артерiєю. Пальпаторно печiнка
збiльшена. Вибiр лiкарем якого дiагностичного методу буде найбiльш доречним?
A. Ехокардiографiя
B. Електрокардiограма
C. Бiопсiя мiокарда
D. Коронароангiографiя
E. Катетеризацiя серця
50. Чоловiк 25-ти рокiв звернувся до лiкаря
зi скаргами на наявнiсть висипки протягом
2 тижнiв, яка з’явилась несподiвано. Пiд
час збору анамнезу пацiєнт повiдомив, що
почуває себе повнiстю здоровим, але зазначив що 2 мiсяцi тому влiтку мав ”жахливу, грипоподiбну” застуду. При фiзикальному обстеженнi на шкiрi лобка, генiталiй
та стегон розташованi сферичнi папули,
рожевого та тiлесного кольору, без запалення, з центральним заглибленням. Який
дiагноз є найбiльш iмовiрним?
A. Контагiозний молюск
B. Оперiзуючий герпес
C. Папiлома
D. Фурункул
E. Вторинний сифiлiс
51. У пацiєнта 64-х рокiв протягом останнiх 2 мiсяцiв з’явилося вiдчуття утрудненого ковтання твердої їжi з затримкою її
посерединi стравоходу. Втрата ваги - 4 кг.
Батько хворого помер вiд раку шлунка. Запiдозрено рак стравоходу. За допомогою
якого дослiдження найбiльш iмовiрно можна верифiкувати цю патологiю?
A. ФЕГДС з бiопсiєю
B. Рентгенконтрастне дослiдження стравоходу i шлунка
C. Комп’ютерна томограма грудної клiтки
D. Внутрiшньостравохiдна рН-метрiя
E. Дихальний уреазний тест
52. Чоловiк 64-х рокiв знаходиться на амбулаторному лiкуваннi з приводу iшемiчної хвороби серця, дифузного кардiоскле-
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розу, постiйної форми фiбриляцiї передсердь, серцевої недостатностi III функцiонального класу. Фармакотерапiя складається з кордарону 2 рази на день, торасемiду через день, триметазидину 2 рази на
день. Сiмейний лiкар з метою профiлактики тромбоутворення рекомендував хворому прийом варфарину (3 мг на день). Який
метод контролю ефективностi та безпеки
антикоагулянтної терапiї в даному випадку
буде найбiльш доречним?
A. Мiжнародне нормалiзоване спiввiдношення
B. Кiлькiсть тромбоцитiв
C. Час згортання кровi за Лi-Уайтом
D. Швидкiсть зсiдання еритроцитiв
E. Рiвень фiбриногену
53. Жiнка 36-ти рокiв звернулася до лiкаря
зi скаргами на часте сечовипускання, бiль
у лiвому боцi, нудоту та пiдвищену температуру. При фiзикальному обстеженнi температура тiла - 39,4o C , артерiальний тиск 120/80 мм рт.ст., пульс - 89/хв., частота дихання - 18/хв., SpO2 - 98% при кiмнатному
повiтрi. При пальпацiї болючiсть у лiвому
костовертебральному кутi та лiвому боцi.
Який наступний крок лiкаря у веденнi пацiєнтки буде найбiльш доречним?
A. Здати загальний аналiз сечi та виконати
бактерiологiчне дослiдження сечi
B. Призначити нiтрофурантоїн перорально
на 10 днiв
C. Призначити триметоприм-сульфаметоксазол на 10 днiв
D. Розпочати внутрiшньовенне введення
цефтриаксону
E. Рекомендувати пройти тест на вагiтнiсть
54. Чоловiк 52-х рокiв надiйшов до вiддiлення невiдкладної допомоги зi скаргами
на раптову задишку та прискорене серцебиття. Протягом мiсяця лiкувався у стацiонарi з приводу септичного шоку, що розвинувся пiсля iнфекцiї сечовивiдних шляхiв.
При фiзикальному обстеженнi артерiальний тиск - 100/60 мм рт.ст., пульс - 128/хв.,
частота дихання - 28/хв., SpO2 - 89%. При
лабораторному дослiдженнi у сироватцi
кровi креатинiн - 96 мкмоль/л, тропонiн
I - 1,0 нг/мл (норма <0,1 нг/мл). На рентгенограмi органiв грудної порожнини незначний гiдроторакс праворуч та субсегментарний ателектаз. На ЕКГ: синусова тахiкардiя, блокада правої нiжки пучка Гiса та
iнверсiя зубцiв Т у вiдведеннях III та V1.
Який перший крок у веденнi пацiєнта буде
найбiльш доречним?
A. КТ-ангiографiя
B. Призначення аспiрину та внутрiшньовенне введення метопрололу
C. Компресiйна ультрасонографiя вен
D. Невiдкладна катетеризацiя серця
E. Ехокардiографiя

Терапевтичний профiль

55. До лiкаря звернувся чоловiк 36-ти рокiв
зi скаргами на пекучий загрудинний бiль,
що зазвичай виникає через 1-1,5 години пiсля вживання їжi. Зазначає, що бiль пiдсилюється в горизонтальному положеннi.
При верхнiй ендоскопiї виявленi 2 вогнищевих ураження нижньої третини слизової
оболонки стравоходу до 5 мм в межах однiєї складки. Яка тактика лiкаря буде найбiльш доречною?
A. Призначення iнгiбiторiв протонної помпи
B. Призначення ненаркотичних анальгетикiв
C. Призначення кларитромiцину
D. Хiрургiчне лiкування
E. 56. 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
57. Чоловiку 42-х рокiв, з дiагнозом спастичний парапарез призначено мiорелаксант
тизанiдин за схемою поступового збiльшення дози. Хворий порушив рекомендацiю i вжив вiдразу добову дозу, пiсля чого вiдчув загальну слабiсть, запаморочення, зниження сили в ногах та на короткий
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час втратив свiдомiсть. При фiзикальному обстеженнi артерiальний тиск - 75/55
мм рт.ст., пульс - 69/хв., температура тiла
- 36,6o C , загальна м’язова гiпотонiя. Який
невiдкладний стан найбiльш iмовiрно виник у хворого?
A. Синкопальний стан
B. Транзиторна iшемiчна атака
C. Ваго-iнсулярний криз
D. Панiчна атака
E. Симпато-адреналовий криз
58. Жiнка 65-ти рокiв, вранцi пiсля сну вiдмiтила затерплiсть в правих кiнцiвках, запаморочення, гикавку, змiну голосу, похлинання при вживаннi рiдини, затерплiсть та
бiль у лiвiй половинi обличчя, хиткiсть ходи. Останнi показники артерiального тиску
- 160/100 мм рт.ст. У анамнезi гiпертонiчна
хвороба (систематично не лiкується). При
фiзикальному обстеженнi горизонтальний
середньоамплiтудний нiстагм, бiльше виражений влiво, синдром Горнера лiворуч,
гiпестезiя лiвої половини обличчя за цибулинним типом, правобiчна гемiгiпестезiя,
атаксiя в позi Ромберга. Мова змiнена - нечiтка артикуляцiя, проте змiст i розумiння
мови не порушенi. Пацiєнтцi важко висунути язик з рота. Парезiв кiнцiвок немає.
Який метод буде найбiльш доречним у пiдтвердженi дiагнозу цiєї пацiєнтки?
A. Комп’ютерна томографiя (КТ) головного мозку
B. Магнiтно-резонансна томографiя (МРТ)
головного мозку
C. Ангiографiя
D. Електроенцефалографiя
E. Реоенцефалографiя

Педiатричний профiль

1. Хлопчик 5-ти рокiв прийшов з матiр’ю на прийом до лiкаря зi скаргами на
припухлiсть обличчя, бiль у вухах та пiдвищену температуру протягом останнiх 5
днiв. Через релiгiйнi переконання матерi
вакцинацiя дитини неповна. Пiд час фiзикального обстеження виявлено двостороннiй, болючий набряк у дiлянцi жувального
м’яза та гарячку 39,3o C . Що з перерахованого буде найбiльш доцiльно призначити
цьому пацiєнту?
A. Парацетамол
B. Пенiцилiн
C. Ацикловiр
D. Цефтриаксон
E. Iмуноглобулiн людини нормальний
2. 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
3. Дiвчинка, 7 рокiв, надiйшла у вiддiлення зi скаргами на бiль у горлi, пiдвищення
температури до 39o C . Пiд час огляду стан
дитини важкий, шийнi лiмфатичнi вузли до
1,5 см. При пальпацiї печiнка на 3 см, селезiнка на 2 см виступає з-пiд краю реберної
дуги. При лабораторному дослiдженнi кровi: еритроцити - 4, 0 · 1012 /л, Hb- 121 г/л,
кольоровий показник - 0,9, тромбоцити 190 · 109 /л, лейкоцити - 19 · 109 /л, е- 0, п/я1, с/я- 0, л- 87, м- 2, швидкiсть зсiдання еритроцитiв - 36 мм/год. Що з перерахованого
буде найбiльш доречним наступним кроком у веденнi пацiєнта?
A. Аналiз кровi на виявлення гетерофiльних антитiл
B. Повторний загальний аналiз кровi через
1 тиждень
C. Спостереження протягом 2 тижнiв
D. Дослiдження кiсткового мозку
E. 4. Дiвчинка 14-ти рокiв звернулася до лiкаря зi скаргами на вiдчуття стиснення у
дiлянцi шиї, покашлювання, потовщення
шиї. При фiзикальному обстеженнi щитоподiбна залоза дифузно збiльшена, щiльна
при пальпацiї, неболюча, поверхня гладка.
При ультразвуковому дослiдженнi тканина щитоподiбної залози неоднорiдна. Яке
лабораторне дослiдження буде найбiльш
доречним?
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A. Титр антитiл до тиреоглобулiну
B. Вмiст кальцитонiну
C. Вмiст гормону росту
D. Вмiст паратгормону
E. Вмiст йоду в добовiй сечi
5. Восьмирiчна дитина скаржиться на тривалий вологий кашель з видiленням великої кiлькостi харкотиння гнiйного характеру з неприємним запахом, iнколи з домiшкою кровi. Загальний стан тяжкий, температура тiла - 38,7o C , шкiра блiда, периоральний цiаноз, пальцi у виглядi ”барабанних паличок”. Над легенями: ослаблене дихання, рiзнокалiбернi вологi хрипи. Рентгенологiчно: ателектатичнi дiлянки. Яке
з обстежень для уточнення дiагнозу буде
найбiльш доцiльним?
A. Комп’ютерна томографiя з високою
розподiльною здатнiстю
B. Бронхоскопiя
C. Рентгенографiя ОГК
D. Ехокардiографiя
E. 6. Дитина, що народилась 1 день тому, проходить огляд у зв’язку з виникненням висипу. Її мати на облiк у жiночу консультацiю
не ставала. Пiсля народження дитина оцiнена за шкалою Апгар у 7 та 9 балiв на 1
та 5 хвилинi вiдповiдно. При фiзикальному обстеженнi температура - 37o C , пульс
- 145/хв., частота дихання - 33/хв. При аускультацiї серця вислуховується систолодiастолiчний шум у лiвiй пiдключичнiй дiлянцi. При оглядi по всьому тiлу розсiянi
петехiї. Який збудник найбiльш iмовiрно
викликав iнфiкування дитини?
A. Краснуха
B. Цитомегаловiрус
C. Вiрус простого герпесу
D. Сифiлiс
E. Токсоплазмоз
7. Мати хлопчика 6-ти мiсяцiв прийшла на
прийом до педiатра стурбована тим, що її
дитина не отримувала жодних щеплень.
Скарг не мають. Об’єктивно: температура - 37,1oC , частота дихання - 20/хв., артерiальний тиск - 100/70 мм рт.ст. Зрiст та
вага вiдповiдають дiапазону мiж 50 та 75
перцентилем. Вiдповiдно до нормативноправових документiв МОЗ, якої тактики
має дотримуватися лiкар щодо iмунiзацiї
цiєї дитини?
A. Провести пробу Манту та записати на
прийом через 2 днi
B. Ввести вакцину БЦЖ
C. Ввести вакцину БЦЖ, КПК та АКДС
D. Вiдкласти вакцинацiю та записати на
прийом через тиждень
E. 8. Хлопчика 3-х мiсяцiв госпiталiзовано
у зв’язку iз затяжною жовтяницею та

Педiатричний профiль

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?
A. Вроджений гiпотиреоз
B. Хвороба Дауна
C. Рахiт
D. Муковiсцидоз
E. Хвороба Гiршпрунга
9. Хлопчик 3-х рокiв надiйшов з вираженим набряковим синдромом. Об’єктивно:
блiдий. Артерiальний тиск - 90/60 мм рт.ст.
Олiгурiя. Загальний аналiз сечi: колiр жовтий, вiдносна густина - 1020, бiлок - 3,5
г/л, еритроцити - вилуженi, 4-5 в п/з, лейкоцити - 2-3 в п/з. Добова протеїнурiя - 6,6 г.
Холестерин - 9,8 ммоль/л. Який наступний
крок у веденнi пацiєнта буде найбiльш доречним?
A. Бiопсiя нирки
B. Аналiз сечi за Нечипоренко
C. Комп’ютерна томографiя без контрасту
D. Спостереження протягом тижня
E. Проба Зимницького
10. Дiвчинка вагою 3100 г народилася вiд
третьої вагiтностi в домашнiх умовах. На
3-й день мати помiтила дрiбнi крововиливи
у пупковiй ранцi, а також ”червонi цятки”
на склерах очей. Мати на облiку по вагiтностi у допологовому перiодi не перебувала. Вигодовує дитину грудним молоком за
потребою. При фiзикальному обстеженнi
субкон’юнктивальнi геморагiї. При лабораторному дослiдженнi концентрацiя гемоглобiну - 155 г/л, група кровi у матерi В
(III) Rh-позитивна, у дитини - А (II) Rhнегативна. Яка тактика з метою попередження прогресування цього стану у дитини буде найбiльш доречною?
A. Ввести вiтамiн K
B. Переливання еритроцитарної маси
C. Введення iмуноглобулiну антирезус Rh0
(D) людини
D. Призначити пероральний прийом препаратiв залiза
E. Перехiд на штучне вигодовування залiзовмiсними сумiшами
11. Хлопчик 8-ми рокiв, звернувся до лiкаря зi скаргами на пiдвищену втомлюванiсть, зниження апетиту, iктеричнiсть
склер, бiль у животi. У перiодi новонародженостi була затяжна жовтяниця. У фiзичному розвитку не вiдстає. Об’єктивно: шкiра блiда, слизовi оболонки i склери
iктеричнi. Печiнка +2 см, злегка болюча
при пальпацiї. Випорожнення i сечовидiлення в нормi. При лабораторному дослiдженнi кровi: еритроцити - 4, 5 · 1012 /л, гемоглобiн - 115 г/л, лейкоцити - 7 · 109 /л,
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швидкiсть осiдання еритроцитiв - 8 мм/год,
бiлiрубiн прямий - 10 мкмоль/л, непрямий
- 39 мкмоль/л, аспартатамiнотрансфераза
(АСТ) - 17 Од/л, аланiнамiнотрансфераза
(АЛТ) - 21 Од/л. Який дiагноз є найбiльш
iмовiрним?
A. Синдром Жильбера
B. Хронiчний вiрусний гепатит
C. Дискiнезiя жовчовивiдних шляхiв
D. Гемолiтична анемiя
E. 12. 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
13. 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
14. Хлопчика 2-х рокiв госпiталiзовано з
приводу зменшення маси тiла, нестiйких
випорожнень, анорексiї, якi з’явилися пiсля введення в рацiон манної кашi (з 5 мiсяцiв). Дитина адинамiчна, млява, шкiра
блiда, суха, пiдшкiрно-жировий шар вiдсутнiй. Живiт здутий, напружений. Пiд час
перкусiї у верхнiй частинi живота тимпанiт,
шум плеску, випорожнення пiнистi, свiтлого кольору, смердючi. В копроцитограмi:
нейтральний жир - багато. Який наступний
крок у веденнi пацiєнта буде найбiльш доречним?

Педiатричний профiль

A. Визначення IgA до тканинної трансглютамiнази
B. Призначення антибiотикiв широкого
спектру дiї
C. Рентгенографiя органiв черевної порожнини
D. Розробка iндивiдуального плану харчування з великим вмiстом клiтковини
E. Негайне оперативне втручання
15. Дитина хворiє 5-й день. Турбує пiдвищена до 39-40o C температура тiла, постiйний, частий, глибокий, малопродуктивний
кашель, свiтлобоязнь, закладенiсть носа.
Об’єктивно - одутлiсть обличчя, слизова
оболонка рота пухка, геморагiчна енантема на м’якому пiднебiннi, рештки плям
Фiлатова-Коплiка. Яким буде ваш дiагноз?
A. Кiр
B. Скарлатина
C. Краснуха
D. Аденовiрусна iнфекцiя
E. Грип
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18. Хлопчика 7-ми рокiв, привели до лiкаря
зi скаргами на виражений тотальний цiаноз
з фiолетовим вiдтiнком, задишку, яка полегшується в положеннi навпочiпки з притискуванням до живота колiн. При оглядi
пальцi у виглядi ”барабанних паличок” та
нiгтi як ”годинниковi скельця”, аускультативно дуючий шум над легеневою артерiєю. При iнструментальному дослiдженнi на електрокардiограмi вертикальна вiсь
серця. На ехокардiографiї стеноз отвору
легеневої артерiї, гiпертрофiя стiнок правого шлуночка, дефект мiжшлуночкової
перегородки, декстрапозицiя аорти. Який
дiагноз є найбiльш iмовiрним?
A. Тетрада Фалло
B. Транспозицiя магiстральних судин
C. Стеноз отвору легеневої артерiї
D. Дефект мiжшлуночкової перегородки
E. Вiдкрита артерiальна протока

16. Дiвчинка 13-ти рокiв скаржиться на головний бiль, запаморочення, вiдчуття пульсацiї в головi, шум у вухах, носовi кровотечi, серцебиття, бiль в дiлянцi серця, задишку. При оглядi блiдiсть шкiрних покривiв.
При пальпацiї виявлено ослаблення пульсу
на стегнових артерiях. Артерiальний тиск
на верхнiх кiнцiвках - 125/60 мм рт.ст., на
нижнiх - 110/60 мм рт.ст. Аускультативно
гучний систолiчний шум, що iррадiює у
соннi артерiї. Який з перерахованих дiагнозiв є найбiльш iмовiрним?

19. 15-рiчна дiвчина доставлена до лiкаря
зi скаргами на бiль у суглобах з обмеженням рухiв, ранкову скутiсть. Зi слiв пацiєнтки все розпочалося з болю та припухання обох колiнних суглобiв. Протягом 2-х
рокiв подiбнi симптоми поступово розвивались у гомiлкових, лiктьових, п’ястковофалангових та проксимальних мiжфалангових суглобах. При обстеженнi лiмфаденопатiя, гепатоспленомегалiя та висип
вiдсутнi. При лабораторному дослiдженнi
ШЗЕ- 42 мм/год, антинуклеарнi антитiла
(ANA) не виявлено, ревматоїдний фактор
не виявлено. Який дiагноз є найбiльш iмовiрним у цiєї пацiєнтки?

A. Коарктацiя аорти
B. Дефект мiжшлуночкової перетинки
C. Вiдкрита артерiальна протока
D. Стеноз устя легеневої артерiї
E. Стеноз устя аорти

A. Ювенiльний iдiопатичний артрит
B. Реактивний артрит
C. Гостра ревматична лихоманка
D. Анкiлозивний спондилоартрит
E. Системний червоний вовчак

17. На 8-му добу життя у новонародженого
хлопчика з масою тiла 3500 г пiдвищується
температура тiла та з’являється висип. Напередоднi дитина була дуже дратiвлива та
мала субфебрильну температуру, що поступово пiдвищувалася. Мати повiдомила,
що до зазначеного епiзоду дитина була здорова та нiяких лiкiв не приймала. Температура тiла - 38,9o C , артерiальний тиск - 90/50
мм рт.ст., пульс - 160/хв., частота дихання 17/хв., SpO2 - 98% при кiмнатному повiтрi.
При оглядi виявлено висип у виглядi пухирiв, що легко лопаються. Висип займає
60% поверхнi тiла, навкруги рота, але не
виявлено на слизових оболонках. Позитивний симптом Нiкольського. Який дiагноз є
найбiльш iмовiрним?

20. Мати з дiвчинкою 11-ти рокiв звернулись в приймальне вiддiлення лiкарнi зi
скаргами на виражений бiль в правiй здухвиннiй дiлянцi. При обстеженнi виявленi змiни в сечi: протеїнурiя, лейкоцитурiя,
бактерiурiя. Ультразвукове дослiдження
(УЗД) показало вiдсутнiсть правої нирки
в типовому мiсцi. Яке дослiдження найдоцiльнiше провести для уточнення дiагнозу
виявленого пiд час УЗД?

A. Стафiлококовий синдром ”обпеченої
шкiри” (SSSS, синдром Рiттера)
B. Кропив’янка
C. Синдром Стiвенса-Джонсона
D. Вроджена вiтряна вiспа
E. Токсичний епiдермальний некролiз

A. Магнiтно-резонансна томографiя
B. Ниркова артерiографiя
C. Цистографiя
D. Мiкцiйна цистографiя
E. Оглядова урографiя
21. Хлопчик 12-ти рокiв надiйшов до клiнiки зi скаргами на вiдчуття серцебиття, перебої та бiль у серцi, задишку. Цi симптоми
найчастiше виникали пiсля фiзичних навантажень i закiнчувались синкопальними
станами. Згодом лiкарем було встановлено
дiагноз гiпертрофiчної обструктивної кар-

Педiатричний профiль
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дiомiопатiї. Який препарат ПРОТИПОКАЗАНИЙ при лiкуваннi цiєї патологiї?

нок, повiтряна ”бронхограма”. Який дiагноз
є найбiльш iмовiрним?

A. Дигоксин
B. Еналаприл
C. Бiсопролол
D. Верапамiл
E. -

A. Респiраторний дистрес-синдром
B. Iдiопатичний легеневий фiброз
C. Транзиторне тахiпное новонароджених
D. Крововилив у легенi
E. Аспiрацiйна пневмонiя

22. Через 1,5 години пiсля народження на
32 тижнi у дитини спостерiгаються роздування крил носа, хрюкаючий видих, тахiпное та втяжiння мiжреберних промiжкiв.
Забруднення амнiотичної рiдини меконiєм
виявлено не було. Температура новонародженого - 37,4o C , пульс - 180/хв., частота дихання - 80/хв. Шкiра цiанотична. Аускультативно в легенях послаблене дихання з
обох бокiв. РаО2 - 32 мм рт.ст., РаСО2 - 48
мм рт.ст. На рентгенограмi органiв грудної
клiтки дифузний сiтчасто-зернистий рису-

23. 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. -
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1. У регулювальника дорожнього руху
з’явились скарги на головний бiль, запаморочення, порушення сну, зниження пам’ятi
та уваги, задишку, бiль у дiлянцi серця. У
кровi пiд час лабораторного обстеження
виявлено пiдвищений вмiст карбоксигемоглобiну. Який чинник навколишнього середовища найiмовiрнiше мiг спричинити такi
змiни в органiзмi?
A. Оксид вуглецю
B. Дiоксид вуглецю
C. Оксид азоту
D. Дiоксид азоту
E. 3,4-безпiрен
2. Мати 22-мiсячного хлопчика звернулася
до лiкаря зi скаргами на погане набирання
ваги та худобу у дитини. Годує грудним молоком на вимогу, не менше 5 разiв на день.
Вага та зрiст хлопчика нижче 3-го стандартного вiдхилення для його вiку. У нього
дугоподiбна деформацiя нiг та потовщенi
зап’ястя. При лабораторному дослiдженнi пiдвищений рiвень лужної фосфатази.
Дефiцит якого вiтамiну найбiльш iмовiрно
спричинив подiбний стан у дитини?
A. Вiтамiну D
B. Вiтамiну A
C. Вiтамiну P P
D. Вiтамiну E
E. Вiтамiну B6
3. 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
4. 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
5. Сiмейному лiкарю доручили пiдготува-
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ти план проведення комплексу лiкувальнопрофiлактичних заходiв серед населення
пiдзвiтної територiї. Якi заходи, спрямованi на первинну профiлактику захворювань,
вiн повинен внести до цього плану?
A. Попередження виникнення захворювань
B. Направлення хворих на санаторне лiкування
C. Заходи щодо пiдвищення якостi життя
хворих
D. Заходи щодо покращення умов життя
хворих
E. Попередження ускладнень хвороби
6. У заводськiй їдальнi виникло харчове
отруєння, клiнiка якого вказувала на стафiлококову етiологiю. Захворiло 15 чоловiк. Якi матерiали вiд хворого необхiдно
надiслати на дослiдження у лабораторiю
аби пiдтвердити харчове отруєння?
A. Блювотнi маси хворого
B. Кров на гемокультури
C. Кров (клiнiчний аналiз)
D. Сечу
E. Слину
7. У ходi проведення медичного огляду студентiв, лiкар звернув увагу на хлопця 24-х
рокiв з ростом 176 см та масою тiла 68 кг,
у якого спостерiгалась сухiсть шкiри та гiперкератоз. При офтальмологiчному обстеженнi виявлене суттєве зниження гостроти сутiнкового зору. У харчуваннi студента практично нiколи не були включенi
в рацiон молочнi продукти, овочi та фрукти. Яке iз зазначених захворювань можна
припустити?
A. A-гiповiтамiноз
B. C -гiповiтамiноз
C. Астигматизм
D. Мiопiя
E. Дiенцефальний синдром
8. 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



9. При проведеннi медичного огляду учнiв
середнього та старшого шкiльного вiку лiкарi визначали вiдповiднiсть бiологiчного розвитку та календарного вiку за наступними критерiями: щорiчне збiльшення довжини тiла, осифiкацiя кiсток кистi,
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кiлькiсть постiйних зубiв. Який додатковий показник розвитку у цi вiковi перiоди
найбiльш iмовiрно мають включити лiкарi?
A. Розвиток вторинних статевих ознак
B. Маса тiла
C. Обвiд грудної клiтки
D. Життєва ємнiсть легень
E. М’язова сила кистi
10. При вивченнi середнього рiвня та характеру рiзноманiтностi деяких лабораторних показникiв отриманi такi данi: для загального бiлку кровi - середнє квадратичне вiдхилення ±4 г/л, коефiцiєнт варiацiї
- 6%; для швидкiсть осiдання еритроцитiв
вiдповiдно ±2 мм/год, 23%. Яка з ознак, що
вивчаються, є найбiльш рiзноманiтною?
A. Швидкiсть осiдання еритроцитiв (ШОЕ)
B. Загальний бiлок сироватки кровi
C. Вiдмiнностi в рiзноманiтностi ознак
вiдсутнi
D. Для вивчення рiзноманiтностi потрiбнi
додатковi розрахунки
E. Для вивчення рiзноманiтностi потрiбнi
додатковi дослiдження
11. На репрезентативнiй сукупностi хворих на грип проведено вивчення зв’язку
мiж температурою тiла i частотою пульсу.
Розрахований коефiцiєнт кореляцiї дорiвнює +0,5. Яка характеристика сили i направленостi зв’язку мiж ознаками, що вивчаються є найбiльш точною?
A. Середнiй прямий
B. Середнiй зворотнiй
C. Сильний прямий
D. Слабкий прямий
E. 12. Жiнка 60-ти рокiв з нормальною масою
тiла отримує з добовим рацiоном 50 г бiлка, 70 г жиру, 300 г вуглеводiв. У рацiонi
переважають зернобобовi, достатньо овочiв, але обмежена кiлькiсть молока i молочних продуктiв. Весною щоденно вживає
щавель i ревiнь. Ризиком якого захворювання для жiнки у першу чергу може бути
такий рацiон?
A. Остеопорозу
B. Атеросклерозу
C. Ожирiння
D. Гiпертонiчної хвороби
E. Сечокам’яної хвороби
13. Чоловiк 52-х рокiв звернувся до лiкаря
зi скаргами на безсоння, роздратованiсть,
пiдвищену збудливiсть, пiдвищену пiтливiсть, кровоточивiсть ясен. Працює на виробництвi медичного обладнання у вiддiлi,
що спецiалiзується на конструюваннi сфiгмоманометрiв та термометрiв. При фiзикальному обстеженнi неритмiчний та асиметричний тремор пальцiв витягнутих рук,
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пiдвищена збудливiсть вегетативної нервової системи, червоний дермографiзм, гiнгiвiт, стоматит, цiанотична смуга вздовж
країв ясен. При лабораторному дослiдженнi кровi виявлено лiмфоцитоз i моноцитоз.
Хронiчне отруєння якою речовиною є найбiльш iмовiрним у пацiєнта?
A. Ртуттю
B. Свинцем
C. Бензолом
D. Марганцем
E. Чотирихлористим вуглецем
14. Серед пацiєнтiв загальної лiкарської
практики за останнi роки вiдбувається неухильне збiльшення кiлькостi осiб похилого
та старечого вiку. Переважання якого типу патологiї необхiдно чекати в структурi
захворюваностi населення, яке обслуговується?
A. Хронiчної патологiї
B. Виробничої патологiї
C. Неепiдемiчної патологiї
D. Гострої патологiї
E. Iнфекцiйної патологiї
15. Пiд час профiлактичного медичного
огляду у одного з учнiв технiчного лiцею
виявленi ознаки хейлозу, який проявляється мацерацiєю епiтелiю в мiсцi змикання губ, губи яскраво-червоного кольору з
одиничними вертикально розташованими
трiщинами, якi вкритi кiрочками червонобурого кольору. Данi клiнiчнi прояви найiмовiрнiше пов’язанi з недостатнiм надходженням з їжею в органiзм:
A. Рибофлавiну
B. Аскорбiнової кислоти
C. Ретинолу
D. Тiамiну
E. Кальциферолiв
16. Жiнка 55-ти рокiв скаржиться на пронос, лущення i пiгментацiю вiдкритих дiлянок тiла (шиї, рук та стоп), дратiвливiсть i занепокоєння. З анамнезу вiдомо,
що основним продуктом харчування для
неї є кукурудза. Салатнi овочi i бобовi жiнка вживає рiдко, м’ясо i рибу в їжу не вживає зовсiм. Про яке захворювання йдеться?
A. Пелагра
B. Цинга
C. Берi-берi
D. Дерматит Свiфта
E. Псорiаз
17. Хлопець 27-ми рокiв пiд час купання в
рiчцi раптово знепритомнiв та зник з поверхнi води. Через 2 хвилини був доставлений до берега. Об’єктивно: непритомний,
шкiра вираженого синюшного кольору, пiнистi видiлення з рота та носа, дихання та
пульс на сонних артерiях вiдсутнi. Який вид
допомоги необхiдно надати в цьому випад-
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ку?
A. Екстрена медична допомога
B. Первинна медична допомога
C. Вторинна медична допомога
D. Третинна медична допомога
E. Палiативна медична допомога
18. 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?
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A. Первинна медична допомога
B. Екстрена медична допомога
C. Вторинна медична допомога
D. Третинна медична допомога
E. Палiативна медична допомога
19. В органiзм людини з атмосферного повiтря надходять декiлька хiмiчних речовин.
Як називається тип комбiнованої дiї, при
якому сумiсний ефект менший вiд суми
ефектiв кожної з речовин, що входить у
комбiнацiю, при їх iзольованiй дiї на органiзм?
A. Антагонiзм
B. Потенцiювання
C. Iзольована дiя
D. Поєднана дiя
E. Комплексна дiя

Психологiя

1. Провiдною дiяльнiстю у ранньому вiцi є:
A. Предметна дiяльнiсть
B. Iгрова дiяльнiсть
C. Предметно-творча дiяльнiсть
D. Емоцiйне спiлкування з дорослими
E. Орiєнтувально-пiзнавальна дiяльнiсть
2. 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
3. Побудова життєвого плану є основною
характеристикою кризи:
A. Юнацького вiку
B. Семи рокiв
C. Трьох рокiв
D. П’ятнадцяти рокiв
E. Пiдлiткового вiку
4. Основними причинами неуспiшностi сучасного студента є:
A. Вiдсутнiсть пiзнавальної мотивацiї,
низька научуванiсть, неорганiзованiсть, не
сформованiсть вольових зусиль, вiдсутнiсть
вмiнь та навичок самостiйної пiзнавальної
дiяльностi
B. Непрофесiйнiсть педагога, вiдсутнiсть
вiльного часу, неорганiзованiсть
C. Велика кiлькiсть домашнiх завдань,
непрофесiйнiсть педагога, вiдсутнiсть постiйного робочого мiсця, замкнутiсть
D. Вiдсутнiсть лiтератури, велика кiлькiсть
домашнiх завдань, непрофесiйнiсть педагога, вiдсутнiсть вiльного часу
E. Вiдсутнiсть вмiнь та навичок самостiйної
пiзнавальної дiяльностi, вiдсутнiсть лiтератури, велика кiлькiсть домашнiх завдань
5. Поняття iнтегральної iндивiдуальностi у
диференцiйну психологiю було введено:
A. В.С. Мерлiном
B. Б.Г. Ананьєвим
C. Е.А. Голубєвою
D. К. Леонгардом
E. Дж. Вулвiллом
6. Особливий тип психологiчного функцiонування з багатьма позитивними наслiдками i спрямування на уникнення самовизначення особистостi, фiксованого на полюсi
статi є:
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виокремив Ж. Пiаже?
A. Чотири
B. Двi
C. П’ять
D. Шiсть
E. Вiсiм
8. Хто з дослiдникiв є автором структурного сiмейного пiдходу, який пiдкреслює
значення сiмейної структури як джерела
проблем?
A. С. Мiнухiн
B. К. Вiтакер
C. Е. Ейдемiллер
D. Г. Бейтсон
E. В. Сатiр
9. Iдентифiкований пацiєнт - це:
A. Член сiм’ї, з яким пов’язують основнi
проблеми сiм’ї його родичi
B. Член сiм’ї, який з тих або iнших причин
не може брати участь у сiмейнiй психотерапiї
C. Дитина, яка не досягла шкiльного вiку
D. Найстарший за вiком член сiм’ї
E. Дитина пiдлiткового вiку
10. Переживання як центральний компонент внутрiшнього свiту формується у наступних процесах:
A. В процесi перетворення зовнiшнього й
вiдсторонення свiту в мiй свiт навколо мене;
в процесi створення власного зовнiшнього
(лику особистостi); в процесi створення
власного внутрiшнього Я (iндивiдуацiя)
B. В процесi створення власного зовнiшнього (лику особистостi); в процесi створення
власного внутрiшнього Я (iндивiдуацiя)
C. В процесi перетворення зовнiшнього й
вiдсторонення свiту в мiй свiт навколо мене;
в процесi створення власного внутрiшнього
Я (iндивiдуацiя)
D. В процесi перетворення зовнiшнього й
вiдсторонення свiту в мiй свiт навколо мене;
в процесi створення власного зовнiшнього
(лику особистостi)
E. В процесi вiдсторонення свiту в мiй
свiт навколо мене та в процесi створення
власного внутрiшнього Я
11. Стилi управлiння групою у тренiнгу:

A. Андрогiнiєю
B. Маскулiннiстю
C. Фемiннiстю
D. Статевою iдентифiкацiєю
E. Статево-рольовою поведiнкою

A. Авторитарний, демократичний, безвiдповiдальний
B. Монархiчний, демократичний, безвiдповiдальний
C. Анархiчний, авторитарний, демократичний
D. Попустительський, монархiчний, демократичний
E. Авторитарний, демократичний, монархiчний

7. Яку кiлькiсть стадiй розвитку iнтелекту

12. Виберiть груповi правила, характернi

Психологiя

для бiльшостi тренiнгових груп:
A. ”Тут i зараз”, щирiсть i вiдкритiсть,
Я-висловлювання, активнiсть, конфiденцiйнiсть
B. Конфiденцiйнiсть, iгрова роль, щирiсть i
вiдкритiсть, Я-висловлювання, необхiднiсть
вимкнути мобiльний телефон
C. Закритiсть групи, уникання оцiнок,
необхiднiсть вимкнути мобiльний телефон,
щирiсть i вiдкритiсть
D. Створення стабiльних пiдгруп, конфiденцiйнiсть, iгрова роль, щирiсть i вiдкритiсть
E. Уникання емоцiй, створення закоханих
пар, Я-висловлювання, конфiденцiйнiсть,
активнiсть
13. Психотехнiчний мiф - це:
A. Картина свiту, вiдповiдно до якої органiзуються i iнтерпретуються подiї тренiнгу,
iндивiдуальний досвiд учасникiв та змiни
B. Спосiб органiзацiї навколишньої дiйсностi та отримання власного досвiду
C. Особливостi органiзацiї спiлкування мiж
членами одного колективу
D. Основоположний принцип психологофiлософської концепцiї
E. Мiфологiчна картина свiту, що вiдповiдає
певним науковим канонам
14. Пацiєнт у бесiдi з лiкарем використовує
певнi жести: переплетенi пальцi рук, пощипування долонь, постукування пальцем по
столi. Який вид жестiв описаний в даному
випадку?
A. Невпевненостi та знервованостi
B. Оцiнювання
C. Впевненостi
D. Заперечення
E. Прихильностi
15. Пiд час бесiди лiкар застосовує певнi
реакцiї на вислови пацiєнта: пiдтакує йому, повторює останнє слово, перефразовує
останню фразу пацiєнта, спонукає його до
розмови, ставить уточнюючi та навiднi запитання, пiдказує слова або фрази для закiнчення речення, робить логiчнi висновки.
Який вид слухання проiлюстрований?
A. Активне
B. Нерефлексивне
C. Критичне
D. Пасивне
E. Емпатiйне
16. Пацiєнт характеризує свого лiкаря:
”Глибоко розумiє мої проблеми, спiвпереживає зi мною, роздiляє мої психологiчнi
проблеми, пiдтримує концепцiю хвороби,
яку я висунув”. Який тип лiкаря описаний
пацiєнтом?
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A. Спiвчутливий
B. Емоцiйно-нейтральний
C. Директивний
D. Недирективний
E. Спiвчутливий директивний
17. Вона є зумовленою не сумою окремих
складових, а iнтегрованою єднiстю бiологiчного, соцiального та духовного:
A. Цiлiснiсть
B. Унiкальнiсть
C. Iндивiдуальнiсть
D. Активнiсть
E. Вiдкритiсть
18. За Е. Фроммом, людина, яка вважає, що
джерело всього хорошого в життi перебуває зовнi, i єдиний спосiб отримати бажане
- це отримати його iз зовнiшнього джерела, має:
A. Рецептивний характер
B. Експлуататорський характер
C. Ринковий характер
D. Накопичувальний характер
E. Продуктивний характер
19. Що в даному прикладi буде виступати незалежною змiнною: ”Вивчення впливу стилю лiдерства на динамiчнi процеси в
групi”?
A. Стиль дiяльностi лiдера
B. Динамiчнi процеси в групi
C. Мала група
D. Члени групи
E. Особистiсть лiдера
20. Який механiзм взаєморозумiння проявляється в такому випадку: ”Красива людина обов’язково має багато iнших гарних
рис”?
A. Ефект ореолу
B. Ефект первинностi
C. Ефект новизни
D. Проекцiя
E. Стереотипiзацiя
21. Властивiсть особистостi, яка передбачає схильнiсть людини приписувати вiдповiдальнiсть за результати своєї дiяльностi
зовнiшнiм силам чи власним здiбностям називають:
A. Локусом контролю
B. Iнтроспекцiєю
C. Рефлексiєю
D. Iнтерiоризацiєю
E. Самооцiнкою
22. Сукупнiсть уявлень про те, як повинен
поводитися член групи у певнiй ситуацiї в
соцiальнiй психологiї визначають як:

Психологiя

A. Груповi очiкування
B. Груповi процеси
C. Груповi санкцiї
D. Груповi правила
E. Груповi норми
23. Якщо вiдносини в малiй групi мають
офiцiйний характер i регламентуються
певними iнструкцiями, наказами та посадовими обов’язками, то їх називають:
A. Формальними
B. Референтними
C. Неформальними
D. Емоцiйними
E. Вiдкритими
24. Предметом генетичної психологiї є:
A. Виникнення психiчних явищ, їхнє походження, становлення у життєвих процесах,
функцiонування, їх вiдновлення пiсля втрати ними дiйових функцiй
B. Предметно-практична дiяльнiсть iндивiда
C. Виникнення психiчних явищ, їхнє походження, становлення у життєвих процесах
в залежностi вiд генетично успадкованих
властивостей
D. Психiчнi властивостi людини
E. Виникнення психiчних явищ, їхнє походження, становлення у життєвих процесах в
залежностi вiд вроджених iнстинктiв
25. Хворий 52-х рокiв, звернувся зi скаргами на iмпотенцiю. Статеве життя з 19-ти
рокiв. Одружений 20 рокiв. Має двох дiтей. Вiдносини в родинi гарнi. Статевi акти
4-5 разiв на тиждень, iнодi дублював. Ерекцiї були хорошi. Дружина отримувала задоволення. В останнi роки ерекцiя стала
слабшою. Перестав задовольняти дружину. Змушений вдаватися до альтернативних форм статевого життя. Статевий потяг збережений, хоча i дещо ослаблений.
Неповнi ерекцiї виникають пiд впливом
еротичної стимуляцiї, при виглядi еротичних сцен, а також пiд впливом еротичних
фантазiй i при мастурбацiї. Урологiчних,
неврологiчних та ендокринних порушень
не виявлено. Рiзко вираженi явища склерозу периферичних судин i їх змiна на очному
днi. Артерiальний тиск - 160/110 мм рт.ст.
Вкажiть дiагноз:
A. Судинна еректильна дисфункцiя
B. Нейрогенна еректильна дисфункцiя
C. Психогенна еректильна дисфункцiя
D. Передчасна еякуляцiя
E. Хвороба Пейронi
26. Чоловiк 28-ми рокiв, iнженер, у вiцi
12-ти рокiв випадково побачив, як сусiдка опустила штанцi своєї 6-рiчної доньки
та нашльопала її по оголеним сiдницям. Ця
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сцена викликала в хлопчика сильне статеве
збудження. З цього часу вiн став займатися
мастурбацiєю, уявляючи собi, що кладе собi на колiна роздягнену дiвчинку, затискає
її ноги своїми ногами, однiєю рукою тримає її голову (тобто приводить в стан повної безпорадностi) i другою рукою б’є по
сiдницях. Сам вiн за характером боязкий,
сором’язливий, невпевнений у своїх силах.
Нiколи садистичних дiй не вчиняв. Вкажiть
дiагноз:
A. Садистична сексуальна девiацiя
B. Педофiлiя
C. Геронтофiлiя
D. Мазохiстична сексуальна девiацiя
E. Диспартенурiя
27. Пацiєнтка 24-х рокiв звернулася з приводу того, що вона стала ”холодною” в статевому вiдношеннi. Це настало пiсля того,
як екстрасенс, до якого вона звернулася,
сказала їй, що вона ”безплiдна” i дiтей у
неї не буде. Хвора правильної статури, при
оглядi статевi органи нормально розвиненi. Лабораторнi дослiдження не проводилися. Вкажiть дiагноз:
A. Психогенна фригiднiсть
B. Первинна фригiднiсть
C. Дисгамiя
D. Удавана фригiднiсть
E. Диспартенурiя
28. 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 старший за 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

Загальна психологiя

1. Здатнiсть активно вiдповiдати на зовнiшнiй вплив у вiдповiдностi до характеру
впливу - це:
A. Рефлекс
B. Iнстинкт
C. Вiдображення
D. Чутливiсть
E. Подразливiсть
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A. Анестезiя
B. Гiперестезiя
C. Гiпестезiя
D. Парестезiя
E. Кiнестезiя
8. Пам’ять на абстрактний, абстрактносимволiчний матерiал - це:

2. Спосiб почуттєво-предметної дiяльностi
в науцi, метод пiзнання психiчної реальностi:

A. Образна пам’ять
B. Рухова пам’ять
C. Словесно-логiчна пам’ять
D. Емоцiйна пам’ять
E. Зорова пам’ять

A. Психологiчний експеримент
B. Спостереження
C. Тестування
D. Анкетування
E. Бесiда

9. Розумова операцiя продовження i поглиблення синтезуючої дiяльностi мозку за допомогою слова це:

3. Умовою виникнення свiдомостi є:
A. Спiльна продуктивна дiяльнiсть людей
B. Розподiл працi
C. Становлення i використання мови
D. Активiзацiя спiлкування
E. Розвиток психiки людини
4. Реально iснуюча чи уявна група, погляди,
норми та цiнностi якої є взiрцем для особистостi:
A. Референтна група
B. Офiцiйна група
C. Неофiцiйна група
D. Велика група
E. Мала група
5. Властивiсть, яка полягає у тривалому
утриманнi уваги на предметi чи якiйсь дiяльностi це:
A. Стiйкiсть
B. Концентрацiя
C. Розподiл
D. Переключення
E. Iнтенсивнiсть
6. Вiдчуття, що мають рецептори, розташованi у внутрiшнiх органах i вiдображають стан внутрiшнього середовища органiзму, називаються:
A. Iнтероцептивнi
B. Пропрiорецептивнi
C. Контактнi
D. Дистантнi
E. Екстерорецептивнi
7. Явище, при якому аналiзатор повнiстю
не здатний вiдповiдати на подразнення, називається:

A. Узагальнення
B. Аналiз
C. Синтез
D. Порiвняння
E. Абстрагування
10. 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
11. Алекситимiя притаманна:
A. Психосоматичним хворим
B. Хворим на неврастенiю
C. Хворим на депресiю
D. Хворим на психастенiю
E. Хворим на шизофренiю
12. У жiнок, чоловiки яких перенесли iнфаркт мiокарда вiдзначають усе перелiчене, КРIМ:
A. Ознак гiпоманiакальностi
B. Впевненiсть у винуватостi оточуючих у
хворобi чоловiка
C. Пiдвищену тривожнiсть
D. Протягом року пiсля хвороби чоловiка
численнi скарги на погане самопочуття
E. Ознаки субдепресiї
13. Синдром Мюнхаузена це:
A. Симулятивний розлад
B. Органiчне захворювання
мозку
C. Ендокринне захворювання
D. Соматоформний розлад
E. Розлад сну

головного

Медична психологiя
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1. Тривожний (уникаючий) розлад особистостi включає все, КРIМ:

7. Дисоцiативнi транс i одержимiсть включають все, ОКРIМ:

A. Вiдсутностi педантичностi, спiвчуття до
iнших людей
B. Наявностi важкого передчуття
C. Страху критики
D. Гiперсензитивностi
E. Прояву наполегливостi, якщо цього
вимагає обстановка

A. Повного усвiдомлення навколишнього
B. Тимчасової втрати почуття особистiсної
iдентифiкацiї (вчинками управляють iншi
”сили”, ”особистiстю” та iн.)
C. Обмеженого, повторюваного набору
рухiв
D. Уваги, що фокусується на одному-двох
аспектах з безпосереднього оточення
E. Обмеженого, повторюваного набору
висловлювань

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. 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
4. ”Розумова жуйка” в структурi обсесiй характеризується всiм, КРIМ:
A. Тiсного зв’язку з депресiєю при її переважаннi
B. Квазi-фiлософських мiркувань
C. Даремностi
D. Виникнення чи продовження за вiдсутностi депресiї
E. Неможливiстю приймати тривiальнi, але
необхiднi в повсякденному життi рiшення
5. Дисоцiативнi розлади включають все,
ОКРIМ:
A. Гебефренiї
B. Псевдодеменцiї
C. Маячноподiбнi фантазiї
D. Синдрому регресу особистостi
E. Пуерилiзму
6. Дисоцiативнi розлади включають все,
ОКРIМ:
A. Лише раптового виникнення i припинення
B. Тiсного зв’язку за часом з травматичною
подiєю
C. Втрати контролю над руховою сферою
D. Заперечення проблем i труднощiв, очевидних для iнших
E. Часткової або повної дезiнтеграцiї пам’ятi на минуле

8. Нервова булiмiя включає все, КРIМ:
A. Вiдсутностi спроб протидiяти ожирiнню
B. Посиленого почуття голоду
C. Може бути етапом нервової анорексiї
D. Перiодичних голодувань
E. Використання анорексигенних препаратiв
9. Пресомнiчнi розлади включають все,
ОКРIМ:
A. Стану сонного сп’янiння
B. Труднощiв засинання в результатi нав’язливих думок
C. Труднощiв засинання в результатi надмiрного бажання заснути
D. Труднощiв засинання в результатi
гiперергiчного сприйняття зовнiшнiх подразникiв
E. Мiоклонiй
10. Специфiчний розлад особистостi включає все, КРIМ:
A. Вiдсутнiсть анормального стилю поведiнки, яка була б всеосяжною i порушувала
особистiсну i соцiальну адаптацiю
B. Залучення до процесу кiлькох сфер
психiчних функцiй
C. Залучення в процес стилю ставлення до
iнших людей
D. Проявiв хвороби, що виникають у пiзньому дитячому або пiдлiтковому вiцi
E. Особистiсного дистресу на пiзнiх етапах
розладу
11. В процесi психологiчного консультування клiєнт висловив намiр вбити людину.
Що Вам необхiдно зробити в такому випадку?
A. Повiдомити потенцiйну жертву
B. Повiдомити членiв родини клiєнта
C. Негайно госпiталiзувати клiєнта
D. Поставити до вiдома правоохороннi
органи
E. Iгнорувати його повiдомлення
12. Представники якого з перерахованих
пiдходiв зацiкавленi в визначеннi функцiональних зв’язкiв мiж зовнiшнiми подiями
та поведiнкою пацiєнта?
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A. Бiхевiоральна
B. Психодинамiчна
C. Екзистенцiйна
D. Когнiтивна
E. Гештальт-терапiя

A. Проективних тестiв
B. Анкетування
C. Клiнiчної бесiди
D. Патопсихологiчних методик
E. Стандартних опитувальникiв

13. На вiдмiну вiд психотерапiї, психологiчне консультування спрямоване на:

18. Особистiсний Опитувальник Бехтерiвського Iнституту (ЛОБI) призначений для
дiагностики:

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. Головний сенс утилiзацiї переживань
клiєнтом розкритий твердженням:
A. Прагнення не стiльки позбавити клiєнта
вiд переживань, скiльки направити їх в
конструктивне русло
B. Утилiзацiя переживання є важливою
складовою в психологiчному консультуваннi
C. Переклад актуальних переживань до
протилежного полюсу
D. Повне розкриття переживань використовується для позбавлення вiд них
E. Використання переживань клiєнта для
допомогаючої конфронтацiї
15. Перед проведенням дослiдження, направленого на пiдвищення прихильностi
до лiкування у пацiєнтiв з артерiальною
гiпертензiєю з вибiркою 100 пацiєнтiв було проведене дослiдження з вибiркою 10
пацiєнтiв, в ходi якого перевiрялася якiсть
методики i плану, виявлялися побiчнi змiннi
i уточнювалася експериментальна гiпотеза
- це має назву:
A. Пiлотажне дослiдження
B. Оглядово-аналiтичне дослiдження
C. Уточнююче дослiдження
D. Пошукове дослiдження
E. Польове дослiдження
16. Методи дослiдження розподiляються на
емпiричнi i неемпiричнi. Що вiдносять до
неемпiричних методiв дослiдження?
A. Iнтерпретацiйнi методи
B. Експеримент
C. Спостереження
D. Моделювання
E. Психодiагностичнi методи
17. Методика незакiнчених речень СаксаЛевi вiдноситься до групи:

A. Типiв вiдношення до хвороби у хворих з
хронiчними соматичними захворюваннями
B. Типiв характеру особистостi
C. Комунiкативних установок
D. Коефiцiєнту iнтелекту
E. Невротичних характерологiчних радикалiв
19. Основним методологiчним принципом
дослiдження психiчної дiяльностi пiдекспертної особи є:
A. Системний пiдхiд
B. Оцiночний принцип
C. Пiдхiд спостереження
D. Вимiрювальний пiдхiд
E. Експериментальний пiдхiд
20. Мета проведення експертизи психiчного стану особи, що наклала на себе руки
полягає у:
A. Встановленнi причинно-наслiдкового
зв’язку мiж дiями обвинуваченого i самогубством потерпiлої особи
B. Встановленнi факту фiзiологiчного афекту у потерпiлої особи
C. Встановленнi факту кумулятивного
афекту у потерпiлої особи
D. Задоволеннi судового позову у спадкоємних справах
E. Встановленнi факту психiчного розладу
у потерпiлої особи
21. Якою експертизою з’ясовується наявнiсть чи вiдсутнiсть психiчних розладiв неповнолiтнього звинувачуваного?
A. Комплексною судовою психологопсихiатричною експертизою
B. Комплексною психолого-педагогiчною
експертизою
C. Судово-психологiчною експертизою
D. Комплексною судовою психологопедагогiчною експертизою
E. Комплексною медико-психологiчною
експертизою
22. Порушення здатностi рахувати при збереженнi здатностi розпiзнавати цифри й
писати їх пiд диктовку називається:
A. Акалькулiя
B. Агнозiя
C. Алексiя
D. Iнактивнiсть
E. Iнтерференцiя
23. Порушення акустичного гнозису спо-
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стерiгається при ураженнях:

психопатологiчний регiстр-синдром:

A. Правої скроневої дiлянки
B. Лiвої скроневої дiлянки
C. Пiдкоркових утворень
D. Премоторних вiддiлiв
E. Потиличних вiддiлiв

A. Психогенно-невротичний
B. Особистiсно-аномальний
C. Олiгофренiчний
D. Екзогенно-органiчний
E. Афективно-ендогенний

24. Акалькулiя виникає при ураженнi:

30. До основних завдань психологiчного супроводу в умовах органiзацiї невiдкладної
допомоги при аварiях i катастрофах входять усi перелiченi, КРIМ:

A. Скронево-тiм’яно-потиличних вiддiлiв
кори (зона ТРО)
B. Потиличних дiлянок
C. Гiпоталамо-дiенцефальної дiлянки
D. Лобно-скроневих структур
E. Лобних дiлянок
25. Iнтерпретативна маячня характеризується всiм перелiченим, КРIМ:
A. Порушення чуттєвого пiзнання оточуючого свiту
B. Порушення абстрактного пiзнання дiйсностi
C. Побудови системи маячнi на ланцюжку
доказiв, у яких наявна суб’єктивна логiка
D. Вкрай однобiчного трактування фактiв
доказiв та iгнорування фактiв, що суперечать цiлiй концепцiї
E. Безперервної внутрiшньої роботи над
змiстом маячнi
26. Паралогiчне мислення характеризується усiм перелiченим, КРIМ:
A. Тривалого превалювання якоїсь однiєї
думки, уявлення
B. Поєднання не порiвняльних обставин,
явищ, станiв
C. Поєднання суперечливих iдей, образiв,
втрати логiчного зв’язку
D. Довiльну пiдмiну одних понять iншими
E. Зiсковзування основного ряду мислення
на побiчний
27. Закупорка мислення (шперрунг) характеризується усiм перерахованим, КРIМ:
A. Виникнення при короткотривалому
порушеннi свiдомостi
B. Несподiваної зупинки, розриву думок
C. Раптової блокади думок
D. Того, що хворi замовкають, втративши
нитку розмови
E. Виникнення за ясної свiдомостi
28. Ступор iз зацiпенiнням виявляється усiм
перелiченим, КРIМ:
A. Постiйного перебування у тiй самiй позi
B. Рiзкого м’язового напруження
C. Явищ воскової гнучкостi
D. Тривалого перебування у внутрiшньоутробнiй позi
E. Появи симптому ”хоботка” (вип’яченi
губи при щiльно затиснених щелепах)
29. При масових гострих радiацiйних ураженнях найчастiше спостерiгають такий

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
31. 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
32. Дайте визначення поняттю енграма:
A. Слiд пам’ятi, сформований в результатi
навчання
B. Графiчний запис результатiв ЕЕГ
C. Вид порушення пам’ятi
D. Сукупнiсть нейронiв головного мозку,
об’єднаних спiльною функцiєю
E. Сума електричних потенцiалiв головного
мозку
33. 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:
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A. Функцiональна система
B. Системоутворюючий фактор
C. Пристосувальна активнiсть iндивiда
D. Поведiнковий континуум
E. Цiлеспрямованiсть поведiнки
34. На основi аналiзу даних по спiввiдношенню змiн в продуктивностi дiяльностi i
в психофiзiологiчних показниках дiяльностi людини протягом робочого дня, А.Б.
Леоновою i В.I. Медвєдєвим були видiленi
шiсть стадiй працездатностi. Дайте характеристику стадiї повної компенсацiї:
A. Зниження працездатностi i розвиток початкових ознак стомлення, що компенсується за рахунок вольових зусиль i активацiї
фiзiологiчних механiзмiв
B. Короткочасне пiдвищення продуктивностi працi за рахунок застосування додаткових психофiзiологiчних резервiв органiзму
C. Швидко наростають симптоми втоми,
знижується продуктивнiсть i ефективнiсть
роботи
D. Висока продуктивнiсть працi визначається оптимальними психофiзiологiчними
затратами
E. Поступове пiдвищення працездатностi
супроводжується вираженими коливаннями
продуктивностi, точностi i якостi працi
35. Правильнi усi твердження щодо гiпнозу,
КРIМ:
A. Гiпнабельнiсть збiльшується паралельно
до вираженостi психопатологiчного процесу
B. Вiн пов’язаний з картиною ЕЕГ, вiдмiнною вiд картини ЕЕГ пiд час сну
C. Зазвичай це безпечна процедура
D. Iснують проби на гiпнабельнiсть
E. Його не застосовують для лiкування
психотичних розладiв
36. Усi твердження щодо пiдтримуючої
психотерапiї вiрнi, КРIМ:
A. Регресивний перенос пiдтримується i
iнтерпретується
B. Її застосовують у кризових ситуацiях
психiчно здорових клiєнтiв
C. Основною метою є пiдтримка в оцiнцi
сприймання реальностi
D. Застосовується пiдбадьорювання i вмовляння
E. Посилення захисних механiзмiв
37. 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
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38. Який з перелiчених методiв НЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ у поведiнковiй психотерапiї:
A. Тлумачення сновидiнь
B. ”Наводнення”
C. Систематична десенсибiлiзацiя
D. Моделювання
E. Релаксацiя
39. Концепцiя психологiчних захисних механiзмiв є центральною у психоаналiтичнiй
теорiї. Якi визначення вiдповiдають безсвiдомому вилученню думки або почуття iз
свiдомостi?
A. Витiснення
B. Вiдреагування
C. Рацiоналiзацiя
D. Iзоляцiя
E. Сублiмацiя
40. У психоаналiтичнiй психотерапiї розвиток контрпереносу:
A. Неминучий
B. Шкодить перебiгу лiкування
C. Свiдчить, що пацiєнта слiд передати
iншому терапевтовi
D. Свiдчить про надмiрну невротизацiю
терапевта
E. Свiдчить, що терапевт не симпатизує
пацiєнтовi
41. Панiка пiд час сну:
A. Вiдзначається у бiльшостi пацiєнтiв з
панiчними розладами
B. Зазвичай виникають пiд час сновидiнь
C. Пов’язана з фазою швидкого сну
D. Пов’язана з переляком при прокиданнi
E. Має симптоми цiлком вiдмiннi вiд панiчного розладу
42. Яке iз тверджень щодо вагiнiзму правильне:
A. Вiн стосується зовнiшньої третини пiхви
B. Вiн виявляється лише при спробi коїтусi
C. Вiн провокується еротичним збудженням
D. Вiн робить неможливою мастурбацiю у
жiнок
E. Його можна довiльно контролювати
43. Вкажiть групу препаратiв, що застосовують для лiкування манiакального збудження:
A. Нейролептики
B. Антидепресанти
C. Антиконвульсанти
D. Тимолептики
E. Анксiолiтики
44. До препаратiв переважно гiпнотичного
спектру дiї належать усi, КРIМ:
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A. Сигнопаму (Темазепаму)
B. Триазоламу (Сомнетону)
C. Естазоламу (Домнамiду)
D. Iвадалу (Золпiдему)
E. Iмовану (Зопiклону)

A. Вторинний
B. Первинний
C. Третинний
D. Єднiсть всiх дефектiв
E. Увесь процес розвитку

45. На яких засадах базується вiтчизняна
психологiя?

47. У складнiй структурi аномального розвитку вториннi ознаки можна розглядати
як (за Л.С.Виготським):

A. Єдностi середовища та органiзму
B. Дефект розглядається як окреме порушення
C. Єдностi бiологiчного i соцiального
D. Дефект розглядається як елемент цiлiсного розвитку особистостi
E. Єдностi психологiчного i бiологiчного
46. Який дефект на думку Л.С. Виготського
є ”основним об’єктом психологiчного вивчення i корекцiї аномального розвитку...”?

A. Прояви позитивних можливостей дитини
з дефектом, що активiзуються в процесi її
пристосування до умов розвитку
B. Прояви негативних можливостей дитини
з дефектом, що активiзуються в процесi її
пристосування до умов розвитку
C. Прояви нейтральних можливостей дитини з дефектом, що активiзуються в процесi
її пристосування до умов
D. Особливостi особистiсного розвитку
E. Перепони на шляху до розвитку особистостi

Психiатрiя та наркологiя

1. Якщо внаслiдок хвороби особа потребує спецiальних умов працi, то визначають:
A. 2 групи iнвалiдностi Визначення осудностi та дiєздатностi
B. 1 групи iнвалiдностi
C. 3 групи iнвалiдностi
D. Подовження листка тимчасової непрацездатностi
E. Не потребує нiяких дiй
2. Для манiакального синдрому найбiльш
типовими є такi маячнi iдеї:
A. Величi
B. Переслiдування
C. Впливу
D. Ревнощiв
E. Самозвинувачення
3. Ретардована амнезiя властива для:
A. Епiлепсiї
B. Шизофренiї
C. Олiгофренiї
D. Психопатiї
E. Неврастенiї
4. До парамнезiй вiдносяться такi розлади:
A. Конфабуляцiї
B. Парейдолiї
C. Каталепсiя
D. Парафренiя
E. Парафазiї
5. Порушення логiчної структури мови без
руйнування її граматичної побудови це:
A. Шизофазiя
B. Парафазiя
C. Вербiгерацiя
D. Персеверацiя
E. Iнкогеренцiя
6. Дiї, якi здiйснюються раптово, мимоволi
й майже не контрольованi:
A. Iмпульсивнiсть
B. Стереотипiї
C. Паракiнезiї
D. Ступор
E. Амбулаторнi автоматизми
7. Для дiагностики психопатiї найбiльше iнформацiї можна отримати при:
A. Патопсихологiчних дослiдженнях
B. Електроенцефалографiчних дослiдженнях
C. Психофiзiологiчних дослiдженнях
D. Бiохiмiчних дослiдженнях
E. Статистичних дослiдженнях
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8. Виникнення епiлептичного статусу по
за межами лiкувального закладу потребує
окрiм невiдкладної медикаментозної допомоги госпiталiзацiї в:
A. Неврологiчний стацiонар
B. Психiатричний стацiонар
C. Терапевтичний стацiонар
D. Реанiмацiйний стацiонар
E. Стацiонар iнтенсивної терапiї
9. Хто визнається ”неосудним”?
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
10. Справжнi зоровi галюцинацiї зустрiчаються при:
A. Алкоголiзмi
B. Шизофренiї
C. Психопатiї
D. Олiгофренiї
E. Невротичному розладi
11. Нав’язливостi виникають при наявностi:
A. Ясної свiдомостi
B. Звуженої свiдомостi
C. Патологiчного афекту
D. Продуктивних розладiв свiдомостi
E. Непродуктивних розладiв свiдомостi
12. Жiнка 35-ти рокiв скаржиться на бiль
у дiлянцi серця (”щемить, крутить”), що
виникає переважно у ранковi години в
осiнньо-весняний 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?
A. Соматизована депресiя
B. Стенокардiя спокою
C. Неврозоподiбна шизофренiя
D. Нейроциркуляторна дистонiя
E. Iпохондрична депресiя

