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1. При обстеженнi дитини 5-ти рокiв був
встановлений дiагноз: гострий загальний
пульпiт 74 зубу. Який метод лiкування най-
бiльш рацiональний у даному випадку?

A. Екстирпацiя пульпи
B. Вiтальна ампутацiя
C. Девiтальна ампутацiя
D. Бiологiчний метод
E. Видалення зуба

2. Хвора 55-ти рокiв скаржиться на бiль пiд
час прийому їжi, наявнiсть ерозiй на слизовiй
оболонцi порожнини рота. Захворiла бiль-
ше мiсяця тому. Об’єктивно: на незмiненiй
оболонцi ясен, м’якого пiднебiння та дуж-
ках великi ерозiї яскраво-червоного кольо-
ру. Слизова легко травмується та вiдшарову-
ється при тертi. Болiснi вiдчуття незначнi. В
мазках-вiдбитках клiтини Тцанка. Який най-
бiльш iмовiрний дiагноз?

A. Вульгарна пухирчатка
B. Бульозний пемфiгоiд Левера
C. Доброякiсна неакантолiтична пухирчатка
D. Багатоформна ексудативна еритема
E. Бульозна форма червоного плоского
лишаю

3. Дiвчина 17-ти рокiв скаржиться на розр-
остання ясен в областi фронтальних зу-
бiв верхньої та нижньої щелеп. При огля-
дi ясненнi сосочки гiперемованi, набряклi,
вкривають коронки зубiв на 1/2, кровото-
чать при доторкуваннi. Патологiя якої систе-
ми має важливе значення в етiологiї даного
захворювання?

A. Ендокринна
B. Серцево-судинна
C. Травна
D. Iмунна
E. Нервова

4.Чоловiк 48-ми рокiв скаржиться на вiдчут-
тя свербiжу у яснах. Об’єктивно: ясна щiль-
нi, короткочасний бiль у зубах вiд холодної
води. На рентгенограмi визначається осте-
осклероз мiжальвеолярних перегородок -
дрiбнокомiрковий малюнок кiстки, висота
мiжальвеолярних перегородок i цiлiснiсть
компактної пластинки на їх верхiвках збере-
жена. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Пародонтоз початкового ступеня
B.Атрофiчний гiнгiвiт
C. Пародонтит початкового ступеня
D. Пародонтит I ступен
E. Пародонтоз I ступеня

5. Хворого протягом 2-х днiв турбує мимо-
вiльний нападоподiбний нiчний iррадiюючий
бiль з короткими безболiсними промiжками.
На основi скарг хворого визначте попере-
днiй дiагноз:

A. Гострий дифузний пульпiт
B. Гострий глибокий карiєс
C. Загострення хронiчного перiодонтиту
D. Гострий обмежений пульпiт
E. Гострий гнiйний пульпiт

6. Хворий 34-х рокiв потрапив у ДТП. Свiдо-
мiсть не втрачав. Скарги на головний бiль,
запаморочення, загальну слабкiсть, нудоту.
Через 12 годин пiсля травми з’явився "сим-
птом окулярiв", який не виходить за межi
колового м’яза ока. Який перелом має мiсце
у постраждалого?

A. Кiсток основи черепа
B. Верхньої щелепи за Ле-Фор II
C. Кiсток носа
D. Двобiчний - виличних кiсток
E. Лобних кiсток

7. Пiд час видалення кореня 38 елеватором
Леклюза лiкар проштовхнув корiнь у при-
щелеповi м’якi тканини. Корiнь розташував-
ся пiд слизовою оболонкою альвеолярної
частини щелепи i чiтко пальпується. Якої
тактики має дотримуватись лiкар у даному
випадку?

A. Розтин м’яких тканин над коренем та
видалення кореня
B.Намагатися видалити корiнь через комiрку
зуба
C. Видалити корiнь через пiдщелеповий
оперативний доступ
D. Подальшi дiї лiкар має визначити тiльки
пiсля рентгенологiчного обстеження хворого
E. Залишити корiнь в м’яких тканинах

8. Дiвчинка 8-ми рокiв скаржиться на крово-
точивiсть ясен. Дитина хворiє на цукровий
дiабет. Об’єктивно: ясеннi сосочки у дiлянцi
зубiв верхньої i нижньої щелеп гiперемова-
нi, набряклi, вкривають коронку на 1/3. Якi
методи дослiдження необхiдно провести для
визначення ступеня важкостi захворювання?

A. Рентгенографiя
B. Реопародонтографiя
C. Вакуумна проба
D. Iндекс ПМА
E. Стоматоскопiя

9. Хвора 47-ми рокiв звернулася зi скаргами
на неможливiсть прийому холодної i гаря-
чої їжi, а також iнтенсивний бiль у зубах вiд
кислого, солодкого i солоного. Об’єктивно:
незначний збуток емалi на молярах i рiзцях.
Зондування i холодова проба рiзко болiснi.
Який дiагноз найбiльш iмовiрний?

A. Гiперестезiя твердих тканин зуба
B. Ерозiя емалi
C.Некроз емалi
D. Гiпоплазiя емалi
E. Патологiчна стиранiсть твердих тканин
зуба

10. Хворий 36-ти рокiв скаржиться на бiль
пiд мостоподiбним протезом. Пiсля зняття
протезу на альвеолярному вiдростку спосте-
рiгається виразка розмiром 0,3х0,5 см, слаб-
коболiсна, м’яка, оточуюча слизова гiпере-
мована, пiдщелепнi лiмфовузли не збiльше-
нi. Який попереднiй дiагноз?



Крок 2 Стоматологiя (україномовний варiант, iноземнi студенти) 2015 рiк 2

A. Декубiтальна виразка
B. Трофiчна виразка
C. Афта Сеттона
D. Ракова виразка
E. Туберкульозна виразка

11. Хвора 45-ти рокiв звернулася до клiнiки
з метою протезування. Об’єктивно: вiдсутнi
47, 46, 45, 35, 36, 37 зуби. Спостерiгається зу-
боальвеолярне вертикальне перемiщення 17,
16, 26, 27 зубiв, комiрковий вiдросток збiль-
шений, шийки зубiв не оголенi. При змикан-
нi зубних рядiв вiдстань мiж оклюзiйними
поверхнями зубiв i альвеолярним вiдростком
близько 6 мм. Визначте найбiльш рацiональ-
ний метод лiкування вторинної деформацiї у
даної хворої:

A. Депульпування i зiшлiфовування
B. Хiрургiчний
C. Зiшлiфовування
D. Апаратурно-хiрургiчний
E. Дезоклюзiї

12. Хворий 58-ми рокiв звернувся з приво-
ду протезування. Об’єктивно: присутнiй 22
зуб, стiйкий, iнтактний. Альвеолярний гре-
бiнь атрофований, пiднебiння пласке. Пла-
нується виготовлення знiмного протезу. Яка
тактика лiкаря по вiдношенню до 22 зуба?

A. Виготовити телескопiчну коронку
B. Залишити
C. Депульпувати
D. Видалити
E. Виготовити куксову коронку

13. Чоловiк 35-ти рокiв звернувся до лiкаря
з метою санацiї порожнини рота. Об’єктив-
но: на вестибулярнiй поверхнi в пришiйко-
вiй частинi 22 зуба виявлено дефект твердих
тканин в межах плащового дентину, дентин
твердий, темного кольору, дно шорстке. Зон-
дування, холод болю не викликають. Який
дiагноз найбiльш iмовiрний?

A. Хронiчний середнiй карiес
B. Ерозiя емалi
C. Клиноподiбний дефект
D. Флюороз, деструктивна форма
E. Некроз твердих тканин

14. Хлопчик 12-ти рокiв скаржиться на на-
явнiсть порожнини в зубi на нижнiй щеле-
пi злiва. Об’єктивно: 36 зруйнований на 1/3,
карiозна порожнина сполучається з поро-
жниною зуба, реакцiя на холод, зондування,
перкусiя безболiснi. На рентгенограмi: роз-
ширення перiодонтальної щiлини коренiв 36.
Який попереднiй дiагноз?

A. Хронiчний фiброзний перiодонтит
B. Хронiчний простий пульпiт
C. Хронiчний гангренозний пульпiт
D. Хронiчний гранулюючий перiодонтит
E. Хронiчний грануломатозний перiодонтит

15. Дiвчинка 11-ти рокiв скаржиться на ко-
сметичний недолiк: неправильне положення
23 зуба. Об’єктивно: обличчя симетричне. 24
зуб розташований щiчно i вище оклюзiйної

площини. Вiдстань мiж 22 i 24 - 3 мм. Яке до-
даткове обстеження потрiбно хворому?

A. Всi перерахованi методи
B.Метод Пона
C. Рентгенологiчний метод
D. Визначення довжини зубного ряду
E.Метод Коркхауза

16. Хвора 48-ми рокiв була доставлена в лi-
карню зi скаргами на наявнiсть рани щоки, а
також сильний головний бiль, нудоту, запа-
морочення. З анамнезу: травма при падiннi.
Пiсля обстеження був встановлений дiагноз:
забiйно-рвана рана щоки. Закрита черепно-
мозкова травма. Струс головного мозку. До
яких пошкоджень можна вiднести дану трав-
му?

A. Поєднане
B. Iзольоване
C. Комбiноване
D. Множинне
E.Поодиноке

17. Батьки 6-ти-рiчної дитини звернулися зi
скаргами на вiдмову дитини вiд їжi i наяв-
нiсть сiро-жовтого нальоту в порожнинi ро-
та протягом року. Дитина вiдзначає рiзку су-
хiсть i печiння в ротi. В анамнезi - хронiчний
бронхiт, систематичне лiкування антибiоти-
ками. Об’єктивно: на набряклiй, гiперемо-
ванiй оболонцi губ, щiк - нальот жовтого i
свiтло-сiрого кольору. На язицi нальот, зв’я-
заний з тканиною, не знiмається з поверхнi i
знаходиться на iнфiльтрованiй основi. Який
дiагноз найбiльш вiрогiдний?

A. Хронiчний кандидозний стоматит
B. Гострий герпетичний стоматит
C. Хронiчний рецидивний афтозний стоматит
D. Багатоформна ексудативна еритема
E. Гострий кандидозний стоматит

18. Хворiй 24-х рокiв для вiдновлення корон-
ки центрального рiзця верхньої щелепи ви-
готовляється штифтовий зуб за Рiчмондом.
Виготовлений ковпачок. Який етап протезу-
вання має бути наступним?

A. Припасування ковпачка на куксi зуба та
штифта в кореневому каналi
B. Спаювання штифта з ковпачком
C. Припасування ковпачка iз штифтом до
кореня зуба
D. Виготовлення комбiнованої коронки
E.Фiксацiя зуба цементом

19.Хворий звернувся до стоматолога зi скар-
гами на постiйний ниючий бiль в 38 зубi. Вiд-
криття рота обмежене до 1 см. Показано
видалення 38 зуба. Який вид анестезiї пока-
заний?

A. Анестезiя за Берше-Дубовим
B.Мандибулярна
C. Торусальна
D. Зовнiшньоротовий спосiб мандибулярної
анестезiї
E. Туберальна
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20. Хворий 67-ми рокiв скаржиться на наяв-
нiсть у дiлянцi облямiвки нижньої губи еро-
зiї, що часто рецидивує. Об’єктивно: ерозiя
овальної форми, розмiром 0,8х1,3 см, вкри-
та тонкими кiрками, при зняттi яких на фо-
нi блискучої поверхнi - крапковi кровоте-
чi. Вiдзначаються дiлянки атрофiї червоної
облямiвки. Елементiв iнфiльтрацiї немає.
Пiднижньощелепнi лiмфовузли не збiльше-
нi. Який дiагноз можна припустити?

A. Абразивний преканцерозний хейлiт Ман-
ганоттi
B. Ерозивно-виразкова форма лейкоплакiї
C. Кератоакантоз
D. Хвороба Боуена
E. Гландулярний хейлiт

21. Хворий 66-ти рокiв скаржиться на наяв-
нiсть у дiлянцi кiнчика носа щiльного утво-
рення, що пiдвищується. Частина утворення,
що виступає, нерiдко вiдламується. На цьому
мiсцi - новий рiст. Об’єктивно: у дiлянцi кiн-
чика носа вогнище ураження дiаметром до 1
см. Вiд основи цього вогнища вiдходить ви-
ступ висотою до 1-1,2 см, коричневато-сiрого
кольору, щiльної консистенцiї. Який дiагноз
можна припустити?

A. Шкiрний рiг
B. Кератоакантома
C. Ринофiма
D. Фiброма
E. Тверда папiлома

22. Пацiєнтка 53-х рокiв скаржиться
на болi i клацання у лiвiому скронево-
нижньощелепному суглобi. Об’єктивно:
обличчя симетричне, пальпацiя латеральних
крилоподiбних м’язiв болiсна злiва. Вiдкри-
вання рота обмежене. На томограмах кiс-
тковi контури суглобових поверхонь гла-
денькi. Якому з вказаних захворювань вiд-
повiдає клiнiчна картина?

A. Дисфункцiя скронево-нижньощелепного
суглоба
B. Ревматичний аритрит
C. Деформуючий артроз
D. Гострий пiслятравматичний артрит
E. Анкiлоз суглоба

23. Чоловiк 38-ми рокiв скаржиться на наяв-
нiсть карiозної порожнини. Ранiше у зубi ви-
никав самочинний ниючий бiль. Об’єктивно:
на дистально-жувальнiй поверхнi 37 - глибо-
ка карiозна порожнина, виповнена розм’я-
кшеним пiгментованим дентином. Перкусiя
безболiсна. Пiсля видалення розпаду з карi-
озної порожнини i дiї холодної води виникає
бiль, що триває близько хвилини. На Ro-
грамi: у дiлянцi верхiвок коренiв 37 визнача-
ється деформацiя перiодонтальної щiлини.
Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Хронiчний фiброзний пульпiт
B. Загострення хронiчного пульпiту
C. Гострий глибокий карiєс
D. Хронiчний глибокий карiєс
E. Хронiчний фiброзний перiодонтит

24.Чоловiк 32-х рокiв скаржиться на сухiсть,
печiння спинки язика впродовж тижня. Пе-
чiння посилюється пiд час прийому подра-
знюючої їжi. Напередоднi перенiс пневмо-
нiю, отримував антибiотики. Об’єктивно:
шкiрнi покриви i слизова порожнини рота
блiдi. На фонi гiперемованої i набряклої сли-
зової язика у складках на спинцi визначає-
ться крихкуватий сiро-бiлий налiт, десквама-
цiя бiчних поверхонь язика. Слина густа, тя-
гнеться нитками за шпателем. Оберiть най-
бiльш ефективний комплекс препаратiв для
мiсцевої терапiї:

A. Метиленовий синiй + пiмафуцин
B. Гiдрокортизонова мазь + солкосерил
C. Декамiн + гiдрокортизонова мазь
D. Фурацилiн + метиленовий синiй
E.Фурацилiн + солкосерил

25.Хвора 37-ми рокiв звернулася з метою ви-
далення 25. Який метод знеболювання най-
бiльш доцiльний?

A. Однобiчна туберальна, iнфраорбiтальна i
палатинальна анестезiя
B. Однобiчна туберальна i палатинальна
анестезiя
C. Однобiчна iнфiльтрацiйна анестезiя з
вестибулярного боку
D. Однобiчна iнфраорбiтальна i рiзцева ане-
стезiя
E. Однобiчна iнфраорбiтальна i палатиналь-
на анестезiя

26. Пацiєнту 70-ти рокiв з повною втратою
зубiв на нижнiй щелепi проводять припасу-
вання iндивiдуальної ложки, використовую-
чи проби Гербста. При повiльному вiдкри-
ваннi рота ложка пiднiмається у фронталь-
нiй дiлянцi. У якiй дiлянцi слiд провести ко-
рекцiю ложки?

A. З вестибулярного боку мiж iклами
B. Позаду горбика до щелепно-пiд’язикової
лiнiї
C. У дiлянцi вуздечки язика
D. Вiд слизистого горбика до мiсця, де буде
стояти другий моляр
E.На 1 см вiд середньої лiнiї на пiд’язиковому
краї

27. Пiд час профiлактичного огляду у 5-ти
рiчної дитини виявленi прихованi карiознi
порожнини на контактних поверхнях 54 i 55
зубiв. Пiсля видалення навислих країв емалi
розм’якшений дентин був легко видалений
екскаватором у межах плащового дентину.
Виберiть оптимальний матерiал для постiй-
ної пломби:

A. Компомерний матерiал
B. Композитний матерiал
C. Силiкатний цемент
D. Силiкофосфатний цемент
E.Полiкарбоксилатний цемент

28.Хвора 38-ми рокiв скаржиться на бiль по-
переду проекцiї зовнiшнього слухового про-
ходу, клацання при вiдкриваннi рота, "закла-
дання"у вухах. Об’єктивно: обличчя симе-
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тричне, вiдкривання рота за рiвною траєкто-
рiєю. Дефект зубного ряду I кл. за Кеннедi,
вiдсутнi 18, 17, 16, 26, 27, 28. Яке з анатомiчних
утворень сприймає найбiльше навантажен-
ня?

A. Суглобовий диск (менiск)
B. Суглобова голiвка
C. Дистальний скат медiального суглобового
горбика
D. Дно суглобової ямки скроневої кiстки
E. Капсула суглоба

29. Дитина 11-ти рокiв скаржиться на бiль i
кровоточивiсть ясен пiд час їжi, неприємний
запах з рота, слабкiсть i головний бiль протя-
гом двох днiв. Об’єктивно: слизова оболон-
ка ясен в дiлянцi нижнiх фронтальних зубiв
набрякла, яскраво гiперемована, легко кро-
воточить при дотику. Ясеннi сосочки вкритi
нальотом брудно-сiрого кольору, пiсля вида-
лення якого залишається кровоточива бо-
люча поверхня. Прикус глибокий. Вiдзнача-
ються значнi нашарування м’якого зубного
нальоту. Регiонарнi лiмфатичнi вузли дещо
збiльшенi, болiснi пiд час пальпацiї. Темпера-
тура тiла – 37, 6oC . Який попереднiй дiагноз?

A. Гострий виразковий гiнгiвiт
B. Гострий катаральний гiнгiвiт
C. Хронiчний катаральний гiнгiвiт
D. Хронiчний гiпертрофiчний гiнгiвiт
E. Генералiзований пародонтит

30. Студент 18-ти рокiв звернувся з метою
протезування 11, 21 зубiв металокерамiчною
конструкцiєю. Протипоказань до застосу-
вання такої конструкцiї немає. Який матерi-
ал для одержання вiдбитка найбiльш доцiль-
ний?

A. Сiеласт
B. Стомальгiн
C. Ортокор
D. Стенс
E. Репiн

31. Хворий 67-ми рокiв скаржиться на бiль,
кровотечу, порушення жування. В анамнезi:
побутова травма нижньої щелепи. Об’єктив-
но: зубний ряд на верхнiй щелепi збереже-
ний. Нижня щелепа беззуба, серединний пе-
релом нижньої щелепи з дефектом кiстки,
припухлiсть на мiсцi перелому. Яка констру-
кцiя найбiльш доцiльна у даному випадку?

A. Назубоясенна шина Ванкевич
B.Над’ясенна шина Порта
C. Над’ясенна шина Гунiнга
D. Назубоясенна шина типа Вебера
E. Комплекс Збаржа

32. Хворий 22-х рокiв скаржиться на появу
болючої припухлостi в дiлянцi правої нав-
коловушної слинної залози. За тиждень до
цього у хворого було садно шкiри щоки, яке
гоїлося пiд гнiйним струпом. За останнi два
днi вiдмiчає посилення болю i пiдвищення
температури тiла до 38, 6oC . Об’єктивно: на-
бряк м’яких тканин правої привушної дiлян-
ки, шкiра незначно напружена, не змiнена

в кольорi. Iнфiльтрат розмiром 2,5х3,5 см,
щiльний, болючий, шкiра над ним обмежено
рухлива. Рот вiдкриває в повному обсязi, сли-
зова оболонка навколо гирла слинної прото-
ки не змiнена, слина прозора. Який найбiльш
iмовiрний дiагноз?

A. Гострий лiмфаденiт
B. Загострення хронiчного паротиту
C.Абсцес бiлявушно-жувальної дiлянки
D. Гострий неепiдемiчний паротит
E. Епiдемiчний паротит

33. Хворий 44-х рокiв скаржиться на болю-
че i затруднене закривання рота, неможли-
вiсть приймати їжу i рiзкi болi в скронево-
нижньощелепному суглобi. Об’єктивно: рот
напiввiдкритий, нижня щелепа змiщена ди-
стально, гiлки нижньої щелепи змiщенi
вверх, тризм жувальних м’язiв, припухлiсть в
дiлянцi скронево-нижньощелепних суглобiв.
Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Дистальний вивих нижньої щелепи
B. Двостороннiй перелом нижньої щелепи в
дiлянцi кутiв
C. Гострий артрит скронево-нижньощелепних
суглобiв
D. Двостороннiй анкiлоз скронево-
нижньощелепного суглоба
E. Двостороннi переломи суглобових вiдрос-
ткiв гiлки нижньої щелепи

34. У хворого 58-ми рокiв внаслiдок травми
та опiку обличчя утворилося значне звужен-
ня ротового отвору. Хворому показане виго-
товлення часткового знiмного протеза. Яку
конструкцiю протеза бажано використати у
даному випадку?

A. Протез, що складається
B. Бюгельний протез iз фiксацiєю на кламе-
рах
C. Бюгельний протез iз фiксацiєю на атачме-
нах
D. Шарнiрний знiмний протез
E. Звичайний частковий знiмний пластинко-
вий протез

35. Хворий 40-ка рокiв скаржиться на бiль в
дiлянцi нижньої щелепи, порушення прику-
су. Травму отримав 6 годин тому. При об-
стеженнi встановлено поодинокий перелом
нижньої щелепи мiж другим рiзцем i iклом
справа. Змiщення уламкiв незначне. Всi зуби
в наявностi, стiйкi. Який оптимальний метод
лiкування?

A. Однощелепна назубна шина-скоба
B. Остеосинтез з використанням мiнi-
пластини
C. Двощелепнi назубнi шини
D. Шина Гарцатнiкова
E.Шина Васильєва

36. Пiсля перенесеного ГРЗ хворий звер-
нувся до стоматолога зi скаргами на болi в
яснах, неприємний запах з рота, неможли-
вiсть приймати їжу, загальну слабкiсть. Об’є-
ктивно: ясна гiперемованi, набряклi, покри-
тi некротичним грязно-сiрим нальотом, при
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зняттi якого виникає кровоточивiсть. Мiкро-
бiологiчне дослiдження тканин ясен виявило
велику кiлькiсть кокiв, паличок, фузобакте-
рiй та спiрохет. Вкажiть препарат етiотро-
пного лiкування:

A. Метронiдазол
B. Галоскорбiн
C. Перманганат калiю
D. Трипсин
E. Каратолiн

37.Ухлопчика 4-х рокiв встановлено дiагноз:
гострий гнiйний перiостит верхньої щелепи
вiд 64 зуба. Визначте лiкувальну тактику:

A. Видалення 64 зуба, перiостотомiя, призна-
чення медикаментозного лiкування
B. Видалення 64 зуба, призначення медика-
ментозного протизапального лiкування
C. Ендодонтичне лiкування 64 зуба, призна-
чення медикаментозного протизапального
лiкування
D. Ендодонтичне лiкування 64 зуба, перiосто-
томiя
E. Перiостотомiя, призначення медикаменто-
зного протизапального лiкування

38. Лiкар стоматолог-ортопед на щоденному
прийомi пiд час огляду i проведення ортопе-
дичних манiпуляцiй користується стомато-
логiчним дзеркалом. Яким чином проводять
стерилiзацiю стоматологiчних дзеркал?

A. У потрiйному розчинi 30 хвилин
B. У 0,5% розчинi сульфохлоретилу 20 хви-
лин
C. У 6% розчинi перекису водню щоденного
приготування, 6 годин
D. У сухожаровiй шафi при температурi
180oC , 10 хвилин
E. У 0,01% розчинi хлорамiну 10 хвилин

39.У хворого 45-ти рокiв серединний дефект
твердого пiднебiння розмiром 2х3 см. Зубнi
ряди iнтактнi. Яку конструкцiю обтуратора
краще використати в даному випадку?

A. Пiднебiнна пластинка
B.Обтуратор Померанцевої-Урбанської
C. Плаваючий обтуратор
D. Обтуратор Iльїной-Маркосян
E. Пластинчатий протез з обтуруючою ча-
стиною

40. Хворий 32-х рокiв звернувся у клiнiку
ортопедичної стоматологiї з дiагнозом: пе-
релом верхньої щелепи. Для лiкування пе-
релому можливе застосування стандартно-
го комплекту Збаржа. При цьому фiксацiя
внутрiшньоротової частини здiйснюється за
допомогою такої конструкцiї:

A. Подвiйна стандартна дуга
B.Алюмiнiєва назубна шина
C. Пiднебiнна пластинка з пластмаси
D. Зубо-ясенна шина Вебера
E. Паяна шина з опiрними коронками

41. Хвора 32-х рокiв звернулася до хiрурга-
стоматоога з метою санацiї порожнини рота

перед протезуванням. При оглядi порожни-
ни рота лiкар констатував: коронка 25 зуба
зруйнована. Корiнь стiйкий, перкусiя його
безболiсна. Слизова оболонка альвеоляного
вiдростка не змiнена. На рентгенограмi - не-
значне розширення перiодонтальної щiлини.
Який попереднiй дiагноз?

A. Хронiчний фiброзний перiодонтит 25 зуба
B. Хронiчний перiодонтит 25 зуба
C. Хронiчний грануломатозний перiодонтит
25 зуба
D. Хронiчний гранулюючий перiодонтит 25
зуба
E. Кiстогранульома

42. У дiвчинки 10-ти рокiв скарги на естети-
чний недолiк. З анамнезу: смоктала вели-
кий палець правої руки до 7 рокiв. Об’єктив-
но: висота нижньої третини обличчя дещо
зменшена. Щiлина по сагiталi мiж верхнiми
i нижнiми рiзцями - 9 мм, 2 клас за Енглем.
Пiд час проведення проби Ешлера-Бiтнера
обличчя дiвчинки спочатку дещо полiпшує-
ться, потiм знову погiршується. Яка клiнiчна
форма аномалiї прикусу найбiльш iмовiрна?

A. Верхня макрогнатiя i нижня мiкрогнатiя
B. Верхня макрогнатiя
C.Нижня мiкрогнатiя
D. Верхня прогнатiя з компресiєю у бiчних
дiлянках
E.Нижня ретрогнатiя

43. Хворий 35-ти рокiв скаржиться на свер-
бiж, печiння, набряк губ. Хворiє впродовж
тижня. Об’єктивно: почервонiння червоної
облямiвки губ, шкiри, особливо в дiлянцi ку-
тiв рота, а також наявнiсть пухирцiв, кiро-
чок, дрiбних трiщин, якi розташованi на тлi
еритематозного ураження червоної облямiв-
ки губ. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Гострий екзематозний хейлiт
B. Багатоформна ексудативна еритема
C. Гострий герпетичний хейлiт
D. Контактний алергiчний хейлiт
E. Ексудативна форма ексфолiативного
хейлiту

44. Хворий 44-х рокiв скаржиться на пiдви-
щену втомлюванiсть i головний бiль, онiмiн-
ня кiнцiвок, вiдчуття сухостi в порожнинi ро-
та, печiння та бiль в язицi. Об’єктивно: блi-
дiсть шкiрних покривiв i слизової оболонки
порожнини рота. В кутах рота - болючi трi-
щини. Спинка язика гладенька, полiрована з
яскраво-червоними смугами. У кровi: Hb- 70
г/л, ер.- 1, 5 · 1012/л, колiрний показник - 1,6,
лейкопенiя, тромбоцитопенiя, лiмфоцитоз.
Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Анемiя Аддiсона-Бiрмера
B. Хронiчна постгеморагiчна анемiя
C. Хлороз пiзнiй
D. Залiзодефiцитна анемiя
E.Апластична анемiя

45. Чоловiку 35-ти рокiв планується виго-
товлення адгезивного мостоподiбного про-
теза. Об’єктивно: втрачений 15. Опорнi 14
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та 16 стiйкi. Коронки зубiв середньої висоти.
Екватор виражений. Прикус ортогнатичний.
Якi дiлянки опорних зубiв НЕ МАЮТЬ по-
криватися каркасом протеза?

A. Пришийковi по периметру зубiв
B.По екватору з апроксимальних бокiв
C. По екватору з оральних поверхонь
D. По фiсурам жувальних поверхонь
E. Нижче екватора вестибулярних поверхонь

46. На прийомi у стоматолога-ортопеда пiд
час препарування зуба у пацiєнта почався
напад епiлепсiї. Напад був купiруваний. Яку
помилку допустив лiкар?

A. Не з’ясував анамнез життя
B.Не з’ясував анамнез захворювання
C. Не зробив анестезiю
D. Грубо проводив препарування
E. Не вiдмовив пацiєнту у прийомi

47. Хворий 30-ти рокiв скаржиться на бiль у
зубi при вживаннi гарячого i холодного, який
iррадiює у вухо та скроню. Ранiше в цьому
зубi турбував самовiльний нiчний бiль. Об’є-
ктивно: в 37 на жувальнiй поверхнi глибока
карiозна порожнина, що в однiй точцi спо-
лучається з порожниною зуба. Реакцiя на
зондування в точцi сполучення i на холодо-
вий подразник рiзко болiсна. Бiль довго не
вщухає. ЕОД - 55 мкА. Визначте найбiльш
iмовiрний дiагноз:

A. Загострення хронiчного пульпiту
B. Гострий дифузний пульпiт
C. Загострення хронiчного перiодонтиту
D. Хронiчний конкрементозний пульпiт
E. Гострий гнiйний пульпiт

48. Хворий 34-х рокiв скаржиться на дефект
твердих тканин зубiв 21, 22 . Хворому по-
казано виготовлення металокерамiчних ко-
ронок на 21, 22 без проведення депульпацiї
зубiв. Який вид знеболювання слiд застосу-
вати при препаруваннi зубiв?

A. Iн’єкцiйне
B.Аудiоанальгезiя
C. Аплiкацiйне
D. Загальне
E. Знеболювання охолодженням

49. У 8-рiчної дитини потрiбно видалити 74
зуб у зв’язку з загостренням хронiчного перi-
одонтиту. Який метод знеболювання потрi-
бно вибрати?

A. Мандибулярна анестезiя
B. Торусальна анестезiя
C. Iнфiльтрацiйна анестезiя
D. Аплiкацiйна анестезiя
E. Ментальна анестезiя

50. Яким з перелiчених методiв проводять
стерилiзацiю насадок для стоматологiчної
установки?

A. Дворазовим протиранням тампоном, змо-
ченим 1% розчином хлорамiну, з iнтервалом
10-15 хвилин
B. Одноразовим протиранням тампоном,
змоченим 96o спиртом
C. Дворазовим протиранням тампоном, змо-
ченим 3% розчином перекису водню
D. Стерилiзацiєю в сухожаровiй шафi при
температурi 120oC впродовж 60 хвилин
E. Автоклавуванням при температурi 120oC
впродовж 60 хвилин

51. Хворий 25-ти рокiв звернувся зi скаргою
на бiль при прийманнi солодкого, гарячо-
го i холодного, який зникає пiсля усунення
подразника. Об’єктивно: в 36 зубi на конта-
ктнiй поверхнi глибока карiозна порожнина
в межах бiляпульпарного дентина. Дентин
розм’якшений. Зондування дна карiозної по-
рожнини болiсне. Який найбiльш iмовiрний
дiагноз?

A. Гострий глибокий карiес
B. Гострий середнiй карiес
C. Хронiчний фiброзний пульпiт
D. Хронiчний середнiй карiес
E. Хронiчний глубокий карiєс

52. Хворий 24-х рокiв звернувся зi скаргами
на ниючий бiль у дiлянцi 11, що посилюється
при накушуваннi. Два днi тому зуб заплом-
бований з приводу пульпiту. Об’єктивно: в
11 - пломба. Температурна проба безболi-
сна, вертикальна перкусiя слабкоболiсна. На
рентгенограмi 11 - ендодонтична пломба ви-
ведена за верхiвку кореня на 1 мм. Який з
нижчеперерахованих методiв буде найбiльш
ефективним для лiквiдацiї ускладнення?

A. Флюктуоризацiя
B. УВЧ-терапiя
C.Послаблюючий розрiз
D. 1% розчин гiдрокортизону субмукозно
E.Призначення анальгетикiв

53. Хворому планується виготовлення знiм-
ного протезу. На етапi виготовленя викори-
стовують допомiжний матерiал iзокол. До
якої групи вiн належить?

A. Iзолюючi
B. Вiдбитковi
C.Моделювальнi
D. Формувальнi
E.Полiровочнi

54. У хворого 46-ти рокiв пiсля перенесено-
го грипу раптово заболiв 36, коронка якого
була зруйнована. З’явилася припухлiсть м’я-
ких тканин, прилеглих до нижньої щелепи.
Пiдвищилася температура до 39oC , з’явив-
ся озноб. Об’єктивно: виражена набряклiсть
слизової оболонки альвеолярнго вiдростка
нижньої щелепи злiва (обох сторiн - ораль-
ної i вестибулярної). Рухливiсть 34, 35, 37,
iнтктних зубiв. Перкусiя їх болiсна. З-пiд
ясенних кишень видiляється гнiйний ексу-
дат. Вiдзначається симптом Венсана. Який
дiагноз можна припустити?



Крок 2 Стоматологiя (україномовний варiант, iноземнi студенти) 2015 рiк 7

A. Гострий одонтогенний остеомiєлiт ни-
жньої щелепи вiд 36
B. Хронiчний перiодонтит 36, що загострився
C. Гострий гнiйний перiостит нижньої щелепи
вiд 36
D. Пародонтит
E. Загострений хронiчний остеомiєлiт ни-
жньої щелепи

55. Лiкар, що надавав допомогу хворому,
який iнфiкований вiрусом СНIД, випадково,
кореневою голкою пошкодив шкiру долонi.
Якi першочерговi дiї лiкаря?

A. Витиснути кров, обробити 70% розчином
спирту
B. Витиснути кров, обробити мiцним розчи-
ном калiю перманганату
C. Накласти жгут на плече
D. Обробити 5% розчином йоду
E. Обробити 3% розчином перекису водню

56. Хворий 45-ти рокiв звернувся до клiнiки
зi скаргами на вiдсутнiсть зубiв на нижнiй
щелепi справа. Об’єктивно: вiдсутнi 46, 45,
38, 48. 47 зуб рухливий (1 ступiнь), коронка
44 зуба зруйнована на 1/2. Яку ортопедичну
конструкцiю доцiльно рекомендувати хво-
рому з метою вiдновлення жувальної ефе-
ктивностi та профiлактики перевантаження
пародонта 47, 44 зубiв?

A. Дуговий протез з кламерною фiксацiєю на
47, 44, 34 зуби
B.Паяний мостоподiбний протез з опорою на
48, 44 зуби
C. Металокерамiчний мостоподiбний протез
з опорою на 47, 46 зуби
D. Мостоподiбний протез з однобiчною опо-
рою на 47 зуб
E. Малий сiдлоподiбний протез з кламерною
фiксацiєю на 47, 44 зуби

57. Хвора 53-х рокiв скаржиться на вiдчут-
тя стягнутостi слизової оболонки, червоної
облямiвки та шкiри обличчя, шорсткiсть.
Об’єктивно: шкiра обличчя уражена в вигля-
дi метелика, червона кайма iнфiльтрована,
темно-червоного кольору, щiльно виповне-
на гiперкератозними лусочками. При спробi
їх зняти виникають бiль та кровотеча. Для
якого захворювання характерна така клiнi-
чна картина?

A. Червоний вовчак
B. Хронiчний гiперпластичний кандидоз
C. Туберкульозний вовчак
D. Червоний плескатий лишай
E. Вторинний сифiлiс

58. Хлопчик 7-ми рокiв скаржиться на пiд-
вищення температури тiла до 38oC , голов-
ний бiль, бiль у горлi. Об’єктивно: на злег-
ка гiперемованiй слизовiй оболонцi м’якого
пiднебiння, переднiх пiднебiнних дужках, на
мигдаликах - ерозiї. Пiдщелепнi лiмфатичнi
вузли незначно збiльшеннi, безболiснi. Який
збудник даного захворювання?

A. Вiрус Коксакi
B. Вiрус простого герпеса
C. Вiрус Епштейна-Барра
D. Паличка Лефлера
E.Паличка Борде-Жангу

59. Дiвчiнка 12-ти рокiв скаржиться на наяв-
нiсть карiозної порожнини в зубi. Об’єктив-
но: в 36 карiозна порожнина I клас за Бле-
ком з широким вхiдним отвором, в межах
бiляпульпарного дентину. Дентин щiльний,
пiгментований. Реакцiя на холодовий подра-
зник чутлива, перкусiя безболiсна. Який най-
бiльш iмовiрний дiагноз?

A. Хронiчний глибокий карiєс
B. Хронiчний середнiй карiєс
C. Гострий глибокий карiєс
D. Гострий середнiй карiєс
E. -

60. Хвора 35-ти рокiв звернулася зi скарга-
ми на косметичний дефект коронок верхнiх
переднiх зубiв, що поступово збiльшуються
впродовж бiля десяти рокiв. Пацiєнтку тур-
бують неприємнi вiдчуття при чищеннi зубiв,
при дiї хiмiчних подразникiв. При об’єктив-
ному обстеженнi на вестибулярнiй поверхнi
фронтальних зубiв верхньої щелепи вияв-
ленi дефекти в межах емалi зубiв овальної
блюдечкоподiбної форми з чiткими межами.
Реакцiя на зондування, холодовi подразники
позитивна. Дiагностуйте захворювання:

A. Ерозiя емалi
B. Гiпоплазiя емалi
C. Клиновидний дефект
D. Кислотний некроз зубiв
E. Гiперестезiя твердих тканин зуба

61. Чоловiк 56-ти рокiв скаржиться на бiль
в лiвiй привушно-жувальнiй дiлянцii, про-
гресуючу асиметрiю обличчя, яку помiтив
мiсяць тому. Дiагноз: рак привушної залози
T2N2. Який метод лiкування оптимальний у
даному випадку?

A. Комбiнований метод
B. Хiрургiчне видалення новоутворення
C.Променева терапiя
D. Хiмiотерапiя
E. Видалення лiмфовузлiв

62.Чоловiк 20-ти рокiв скаржиться на рiзкий
бiль у ротi, пiдвищення температури тiла до
38, 5oC , головний бiль i бiль у суглобах, за-
гальну слабкiсть. Захворiв три днi тому пiсля
переохолодження. Об’єктивно: на червонi
облямiвцi губ геморагiчнi кiрки, на слизовiй
порожнини рота на фонi розлитої гiперемiї -
великi ерозiї i виразки, що зливаються, вкри-
тi сiрувато-бiлим нальотом. Кон’юнктивiт.
На шкiрi передплiч еритематознi плями до
1,5 см у дiаметрi з мiхурцями у центрi. Який
найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Синдром Стивенса-Джонсона
B. Багатоформна ексудатина еритема
C.Медикаментозний стоматит
D. Синдром Лайла
E. Синдром Бехчета
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63. Хвора 36-ти рокiв звернулася до клiнi-
ки зi скаргою на часте випадiння пломби з
23. Об’єктивно: у 23 карiозна порожнина, 5
клас за Блеком. Лiкар прийняв рiшення вiд-
новити анатомiчну форму зуба вкладкою.
Яка особливiсть препарування порожнини
пiд вкладку у даної хворої?

A. Формування овальної порожнини
B. Розширення дна порожнини
C. Створення ретенцiйних пунктiв
D. Створення додаткової площадки
E. Виведення порожнини на пiднебiнну по-
верхню

64. У хворої 68-ми рокiв пiсля перенесеного
iнсульту вiдзначалися позиви на блювання,
пiд час якого вiдбувалися вивихи скронево-
нижньощелепного суглоба з одного боку.
Вправляти вивихи вдавалося лише пiд нар-
козом. Об’єктивно: вiдсутнi 21-28, 15, 16, 17,
18, 36, 37, 44, 46, 47. Яка конструкцiя протеза
на перiод лiкування буде оптимальною для
даної хворої?

A. Знiмнi пластинковi протези з обмежувате-
лем вiдкривання рота
B.Апарат Шредера з ковзаючим шарнiром
C. Апарат Петросова з обмежувателем
D. Апарат Ядрової
E. Апарат Ходорович-Бургонської з обмежу-
вателем

65. Батьки 12-рiчної дитини скаржаться на
наявнiсть бiлих плям на переднiх зубах верх-
ньої щелепи, якi з’явились пiвроку тому.
Об’єктивно: на вестибулярнiй поверхнi у
пришийковiй дiлянцi 13, 12, 11, 21, 22, 23 ви-
явленi крейдоподiбнi плями. Емаль над ними
втратила блиск, при зондуваннi - пiддатлива,
шорстка. В анамнезi - короткочасний бiль
вiд хiмiчних подразникiв. Який попереднiй
дiагноз?

A. Гострий початковий карiєс
B. Хронiчний початковий карiєс
C. Гострий поверхневий карiєс
D. Системна гiпоплазiя емалi
E. Флюороз зубiв

66. Хворий 47-ми рокiв лiкується у стомато-
лога з приводу ерозивно-виразкової форми
червоного плоского лишаю. Консерватив-
на терапiя протягом мiсяця ефекту не дала.
Який метод фiзiотерапiї найбiльш ефектив-
ний в комплекснiй терапiї?

A. Крiодеструкцiя
B. УВЧ-терапiя
C. Електрофорез
D. УФО
E. Дарсонвалiзацiя

67. Хворий 21-го року скаржиться на постiй-
ний наростаючий пульсуючий бiль у 27. Об’є-
ктивно: карiозна порожнина великих розмi-
рiв виповнена розм’якшеним дентином, по-
рожнина зуба закрита. Зондування дна без-
болiсне, перкусiя рiзко болiсна, рухомiсть зу-
ба II ступеня. Пальпацiя слизової оболонки
в дiлянцi проекцiї верхiвок коренiв 27 викли-

кає бiль. Рентгенологiчно змiн не виявлено.
Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Гострий гнiйний перiодонтит
B. Загострення хронiчного перiодонтиту
C. Гострий дифузний пульпiт
D. Гострий серозний перiодонтит
E. Гострий гнiйний пульпiт

68. Дитинi 13 рокiв. Третiй верхнiй зуб про-
рiзався повнiстю, але розташований вище
оклюзiйної поверхнi. Яке це аномальне по-
ложення?

A. Супраоклюзiя
B. Тортооклюзiя
C. Вестибулярне
D. Iнфраоклюзiя
E.Оральне

69. Хворий 47-ми рокiв скаржиться на на-
явнiсть виразки на спинцi язика. З анамне-
зу стало вiдомо, що тривалий час до появи
виразки iснував горбковий iнфiльтрат, який
поступово збiльшувався, потiм утворилась
виразка. Об’єктивно: на спинцi язика є не-
глибока видовжена виразка, болюча, ото-
чена горбками, з пiдритими краями. Який
найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Туберкульозна виразка
B.Первинний сифiлiс
C.Актиномiкоз язика
D. Абсцес язика
E. Декубiтальна виразка

70. Хворий 16-ти рокiв звернувся до лiкаря зi
скаргами на наявнiсть збiльшених лiмфову-
злiв i норицю у пiдщелепнiй дiлянцi, загальну
слабкiсть, субфебрильну температуру. Об’є-
ктивно: у пiдщелепнiй дiлянцi наявнi щiльнi,
незначно болiснi лiмфовузли з чiткими ме-
жами. З норицевого ходу видiляється сир-
нистий вмiст. Який дiагноз найбiльш iмовiр-
ний?

A. Туберкульоз лiмфовузлiв
B.Актиномiкоз лiмфовузлiв
C. Сифiлiтичний лiмфаденiт
D. Хронiчний остеомiєлiт
E.Пiдшкiрна гранульома

71. Хвора 42-х рокiв скаржиться на бiль пра-
вої половини голови, обмеження рухiв ни-
жньої щелепи, клацання, перiодичний спазм
жувальної мускулатури. Об’єктивно: облич-
чя симетричне, вiдкривання рота обме-
жене. При пальпацiї в правому скронево-
нижньощелепному суглобi (СНЩС) вiдмi-
чаються крепiтацiя та хрускiт при рухах ни-
жньої щелепи. При оглядi порожнини рота
виявлено дефект зубного ряду справа II кла-
су за Кенедi. Який найбiльш iмовiрний дiа-
гноз?
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A. Больова дисфункцiя правого СНЩС
B. Гострий артрит правого СНЩС
C. Склерозуючий остеоартроз правого СН-
ЩС
D. Контрактура правого СНЩС
E. Осифiкуючий мiозит

72. У дитини 13-ти рокiв гострий одонто-
генний остеомiєлiт вiд 36 зуба ускладнив-
ся абсцесом крило-щелепного простору. 36
зуб пiдлягає видаленню; необхiдно розкрити
крило-щелепний простiр. Для знеболювання
цих манiпуляцiй доцiльно провести:

A. Загальне знеболювання
B.Центральну анестезiю за Берше-Дубовим
C. Iнфiльтрацiйну анестезiю
D. Туберальну i пiднебiнну анестезiю
E. Торусальну анестезiю

73. На клiнiчному етапi перевiрки каркасу
бюгельного протезу в порожнинi рота вияв-
лено нерiвномiрне вiдлягання дуги протезу
вiд слизової оболонки твердого пiднебiння
та альвеолярного паростка в межах 0,8 см до
контакту. Яким методом можливо усунути
даний недолiк?

A. Виготовити новий каркас бюгельного
протезу
B. Вирiвняти каркас при допомозi крампон-
них щипцiв
C. Вирiвняти каркас при допомозi молоточка
i наковальнi
D. Розiгрiти метал при допомозi бензинового
пальника та вирiвняти притисканням на
моделi
E. Вищевказаний недолiк не потребує ви-
правлення

74. Чоловiковi 48-ми рокiв пiд час санацiї ро-
тової порожнини зроблено рентгенiвський
знiмок нижньої щелепи. Виявлено дестру-
кцiю кiсткової тканини з рiвними чiткими
межами у дiлянцi кута нижньої щелепи, що
не пов’язана з корнями зубiв. При дiагности-
чнiй пункцiї отримано ексудат коричневого
кольору без кристалiв холестерину. Якиий
попереднiй дiагноз?

A. Остеобластокластома
B. Гемангiома щелепи
C. Адамантинома
D. Кiста щелепи
E. Холестеатома

75. Дiвчина 20-ти рокiв скаржиться на бiль
вiд солодкого, кислого. Об’єктивно: на ве-
стибулярнiй поверхнi 11 крейдоподiбна пля-
ма, шорстка при зондуваннi. У центрi плями
визначається дефект у межах емалi. Iндекс
Федорова - Володкiної 2,5 бали (ГI). Який
найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Гострий поверхневий карiес
B. Гострий середнiй карiєс
C. Гiпоплазiя емалi
D. Початковий карiес
E. Некроз емалi

76. Чоловiк 50-ти рокiв скаржить на наяв-

нiсть "виразочки"на слизовiй оболонцi пiд’я-
зикової дiлянки. При патоморфологiчному
дослiдженнi бiоптату визначено: полiморфi-
зм клiтин шипоподiбного шару аж до атипiї,
збiльшення кiлькостi мiтозiв, гiгантськi та
багатоядернi клiтини, акантоз, гiпер- та па-
ракератоз, збереження базальної мембрани
та базального шару. Який найбiльш iмовiр-
ний дiагноз?

A. Хвороба Боуена
B. Лейкоплакiя, ерозивна форма
C. Червоний плескатий лишай, гiперкерато-
тична форма
D. Червоний вовчак, ерозивно–виразкова
форма
E. Декубiтальна виразка

77.Пiдлiток 15-ти рокiв скаржиться на пiдви-
щення температури тiла до 39, 5 − 40, 0oC ,
блювання, головний бiль i бiль у горлi, осо-
бливо пiд час ковтання. Об’єктивно: слизова
оболонка порожнини рота набрякла, гiпе-
ремована. Визначений гострий катаральний
гiнгiвiт. Мигдалики гiпертрофованi, вкритi
нальотомжовто-сiрого кольору, який не роз-
повсюджується за межi лiмфоїдної тканини
i легко знiмається. Пiдщелепнi, шийнi, поти-
личнi лiмфовузли значно збiльшенi у розмi-
рi з перших днiв захворювання, болiснi пiд
час пальпацiї. Печiнка i селезiнка збiльшенi.
Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Iнфекцiйний мононуклеоз
B. Скарлатина
C. Дифтерiя
D. Герпетична ангiна
E. Кiр

78. Пiсля складного видалення 37 у хворого
виникла анестезiя в дiлянцi лiвої половини
нижньої губи та пiдборiддя. При обстеженi
на ЕОД вiдзначено зниження електрозбу-
дливостi зубiв нижньої щелепи злiва. Який
найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Неврит лiвого нижньоальвеолярного
нерва
B. Невралгiя лiвого нижньоальвеолярного
нерва
C.Альвеолiт у дiлянцi комiрки 37 зуба
D. Herpes Zoster n.Trigemini
E. Гострий остеомiєлiт тiла нижньої щелепи

79. Пiд час видалення 17 зуба дистальний щi-
чний корiнь вiдламався i залишився в комiр-
цi. Оберiть iнструментарiй для видалення за-
лишеного кореня:

A. Штикоподiбнi щипцi, прямий елеватор
B.Прямi щипцi, прямий елеватор
C. S-подiбнi щипцi, прямий елеватор
D. Дзьобоподiбнi щипцi, кутовий елеватор
E. Кутовi елеватори

80. Хворому 50-ти рокiв з мiкростомiєю ви-
готовляється частковий знiмний протез. Якi
вiдбитковi ложки краще використати для
отримання вiдбиткiв?
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A. Стандартнi розрiзанi
B. Стандартнi металевi
C. Стандартнi одноразовi
D. Стандартнi перфорованi
E. Стандартнi iндивiдуалiзованi

81.Хворому 45-ти рокiв для замiщення дефе-
кту твердого i м’якого пiднебiння виготов-
ляється обтуратор за методикою Iльїної-
Маркосян. Який спосiб з’єднання фiксуючої
частини з обтуруючою буде застосовано?

A. Кнопковий
B. Стрiчковий
C. Кламерний
D. Шарнiрний
E. Пружинний

82. Дитина 10-ти рокiв пiд час падiння вдари-
лася зубами об сходи. До лiкаря звернулася
через 2 доби пiсля травми. Вiдзначає рiзкий
бiль вiд холодного. Об’єктивно: в 11 попе-
речний дефект на 2/3 коронки зi значним
оголенням пульпи. Визначається рiзка болi-
снiсть пiд час зондування. Перкусiя болiсна,
зуб рухомий. Ясна трохи гiперемованi. Який
метод лiкування слiд використати у цьому
випадку?

A. Вiтальна екстирпацiя
B. Девiтальна екстирпацiя
C. Бiологiчний метод
D. Вiтальна ампутацiя
E. Девiтальна ампутацiя

83.Хвора 33-х рокiв скаржиться на наявнiсть
пухлиноподiбного утворення у лiвiй пiдни-
жньощелепнiй дiлянцi, що повiльно збiль-
шується у розмрi. Об’єктивно: у лiвiй пiдни-
жньощелепнiй дiлянцi пальпується пухлина
м’яко-еластичної консистенцiї, яка при сти-
сканнi пальцями змiнює свою конфiгурацiю,
безболiсна. Шкiра над пухлиною у кольорi
не змiнена, рухома. З боку порожнини рота
змiн не виявлено. Слиннi залози функцiону-
ють нормально. Симптом наповнення вiдсу-
тнiй. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Лiпома
B. Бiчна кiста шиї
C. Ретенцiйна кiста лiвої пiднижньощелепної
слинної залози
D. Гемангiома
E. Хронiчний лiмфаденiт

84. Хворий 52-х рокiв скаржиться на бiль i
припухлiсть у правiй привушнiй дiлянцi. Хво-
рiє бiля 2-х рокiв. За останнiй мiсяць при-
пухлiсть збiльшилася, бiль посилився. Об’є-
ктивно: обличчя асиметричне за рахунок
щiльного iнфiльтрату у правiй привушнiй дi-
лянцi, спаяного з навколишнiми тканинами,
без чiтких меж, болiсного пiд час пальпацiї.
У дiлянцi шиї справа спереду i позаду ки-
вального м’яза визначаються збiльшенi, ру-
хливi, щiльнi, лiмфовузли. Права носо-щiчна
складка згладжена, кут рота опущений. Рот
вiдкриває вiльно. Вираженi симптоми парезу
правого лицевого нерва. Який дiагноз можна
припустити?

A. Аденокарцинома привушної слинної зало-
зи
B. Хронiчний паротит
C.Актиномiкоз привушно-жувальної дiлянки
D. Хронiчний лiмфаденiт
E.Плеоморфна аденома привушної залози

85. Пацiєнт 48-ми рокiв звернувся зi скарга-
ми на рухливiсть зубiв на нижнiй щелепi. Для
ортопедичного лiкування планується виго-
товити шину Ван-Тiля. Якi конструктивнi
елементи забезпечують її фiксацiю?

A. Суцiльнолитi перекиднi кламери
B.Повнi металiчнi коронки
C. Гнутi дротянi кламери
D. Парапульпарнi штифти
E. Екваторнi коронки

86. Хворий 38-ми рокiв звернувся до лiкаря-
стоматолога для видалення 46 зуба з метою
пiдготовки до протезування. Об’єктивно: 46
зуб зруйнований на 2/3. Яку анестезiю до-
цiльнiше провести для видаленнi 46 зуба?

A. Торусальна
B. За Берше-Дубовим
C.Мандибулярна
D. Iнфiльтрацiйна
E.Ментальна

87. Хлопчик 13-ти рокiв скаржиться на за-
гальну слабкiсть, пiдвищення температури
тiла до 39oC , вiдсутнiсть апетиту, постiйний
бiль в дiлянцi тiла нижньої щелепи. Об’є-
ктивно: спостерiгається значна асиметрiя
обличчя за рахунок набряку м’яких тканин
в дiлянках лiвої щоки та пiдщелепнiй. Вiд-
кривання рота утруднене. При внутрiшньо-
ротовому обстеженнi: рухомiсть 34, 35, 36, 37
зубiв, перкусiя зубiв болiсна. Коронка 36 зу-
ба повнiстю зруйнована. Слизова оболонка
в дiлянцi вказаних зубiв гiперемована, болi-
сна пiд час пальпацiї. Визначається муфто-
подiбне збiльшення комiркового вiдростка
нижньої щелепи. Який найбiльш iмовiрний
дiагноз?

A. Гострий одонтогенний остеомiєлiт ни-
жньої щелепи
B. Гострий гематогенний остеомiєлiт нижньої
щелепи
C. Гострий гнiйний одонтогенний перiостит
нижньої щелепи
D. Саркома Юiнга
E.Абсцесс правої пiдщелепної дiлянки

88. Хвора 25-ти рокiв звернулась iз скаргами
на болi у 15, якi виникають внаслiдок дiї тер-
мiчних подразникiв та швидко зникають пi-
сля їх усунення. Об’єктивно:у пришийковiй
дiлянцi 15 на вестибулярнiй поверхнi вiзу-
ально визначається дефект з гладкими стiн-
ками, що cходяться пiд кутом. Термометрiя
болiсна, перкусiя безболiсна. Який найбiльш
iмовiрний дiагноз?
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A. Клиноподiбний дефект
B. Ерозiя емалi
C. Гiпоплазiя емалi
D. Флюороз
E. Поверхневий карiєс

89. Пацiєнтка 40-ка рокiв скаржиться на ко-
роткочасний бiль вiд температурних подра-
зникiв у 34. Об’єктивно: на дистальнiй по-
верхнi 34 карiозна порожнина в межах бiля-
пульпарного дентину. Стiнки i дно розм’я-
кшенi, слабо пiгментованi, зондування дна
дещо болiсне. Реакцiя на холод - бiль, який
зникає пiсля припиненя дiї подразника. Який
найiмовiрнiший диагноз?

A. Гострий глибокий карiєс
B. Гострий середнiй карiєс
C. Хронiчний глибокий карiєс
D. Хронiчний середнiй карiєс
E. Хронiчний фiброзний пульпiт

90. Пацiєнт 24-х рокiв скаржиться на наяв-
нiсть новоутворення в дiлянцi бокової по-
верхнi шиї справа. Новоутворення вперше
помiтив 4 мiсяцi тому, до лiкаря не звер-
тався. Об’єктивно: вiдмiчається асиметрiя
обличчя за рахунок новоутворення пра-
вої верхньо-третьої бокової поверхнi шиї.
Пальпаторно вiдмiчається безболiсне ново-
утворення округлої форми, розмiром 3х3,5
см, щiльно-еластичної консистенцiї, шкi-
ра над ним у кольорi не змiнена, береться
в складку. Новоутворення з оточуючими
м’якими тканинами не спаяне, розташо-
ване по ходу переднього краю груднино-
ключично-сосцеподiбного м’яза. Пункцiя:
рiдина свiтло-жовтого кольору, тягуча. Який
найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Бокова кiста шиї
B.Флегмона бокової поверхнi шиї
C. Хронiчний лiмфаденiт бокової поверхнi
шиї
D. Лiпома бокової поверхнi шиї
E. Гострий серозний лiмфаденiт бокової
поверхнi шиї

91. Пацiєнтка 51 рiк, зуби нерухомi. Мар-
гiнальнальний пародонт у дiлянцi 14-11, 21-
23 зубiв має ознаки запалення, патологiчнi
зубо-ясеннi кишенi глибиною 4-5 мм. Хворiй
вибрана для протезування суцiльнолита ме-
талопластмасова конструкцiя. Якi особли-
востi вiдношення краю конструкцiї до маргi-
нального пародонту в даному випадку?

A. Циркулярна гирлянда бiля шийок всiх
опiрних зубiв
B. Формування циркулярного уступу на рiвнi
ясен
C. Формування циркулярного уступу суб’ясе-
нево
D. Конструкцiю виконати, як поодинокi
коронки
E. Конструкцiю виконати без облицювання,
без циркулярного уступу

92. Батьки дитини 8-ми рокiв з хворобою Да-
уна звернулися до лiкаря з проханням санацiї
порожнини рота. Пiсля огляду зi значними

складнощами, виявлено чотири зуба, зруй-
нованих хронiчним перiодонтитом. Який вид
знеболювання слiд обрати для проведення
хiрургiчної санацiї порожнини рота в один
сеанс?

A. Внутрiшньовенний наркоз
B.Провiдникова анестезiя
C.Масковий наркоз
D. Ендотрахеальний наркоз
E. Ендотрахеальний наркоз через трахеосто-
му

93. Пiд час огляду порожнини рота дитини
11-ти рокiв виявлено вестибулярне положен-
ня 23 зуба. Спiввiдношення 16 i 46 за 1 кл.
Енгля, 26 i 36 за 2 кл. Енгля. Ширина ко-
ронки 23 - 8 мм. У зубному ряду для нього
недостатньо 4 мм. Фронтальнi зуби змикаю-
ться у межах норми. Оберiть план лiкування:

A. Перемiстити верхнi бiчнi зуби справа
дистально, а потiм iкло перемiстити у пра-
вильне положення
B. Видалити iкло; 24, 25 зуби перемiстити на
мiсце 23
C. Розширити верхнiй i нижнiй зубнi ряди,
iкло перемiстити у правильне положення
D. Розширити верхнiй зубний ряд i iкло пере-
мiстити у правильне положення
E. Видалити перший премоляр i iкло перемi-
стити у правильне положення

94. Хворий 47-ми рокiв звернувся зi скарга-
ми на печiння i бiль у ротi. Об’єктивно: на
слизовiй оболонцi щiк по лiнiї змикання зу-
бiв i у кутах рота множиннi ерозiї до 1,0-1,5
см у дiаметрi, полiгональної форми, яскраво-
червоного кольору, розташованi на гiперке-
ратознiй бляшцi i каламутнiй бiлуватiй сли-
зовiй. Цитологiчно: зроговiлi клiтини епiте-
лiю. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Лейкоплакiя, ерозивна форма
B.Червоний плоский лишай, ерозивна форма
C. Багатоформна ексудативна еритема
D. Вторинний сифiлiс
E. Червоний вовчак, ерозивна форма

95. Хвора 24-х рокiв скаржиться на вiдсу-
тнiсть 15 зуба, естетичний дефект. Об’єктив-
но: 14, 16 зуби - стiйкi, iнтактнi, клiнiчнi ко-
ронки високi, з добре вираженими екватора-
ми з нормальним ортогнатичним перекрит-
тям, на рентгенограмi патологiчнi змiни в
перiапiкальних тканинах вiдсутнi. Яку кон-
струкцiю зубного протезу потрiбно запро-
понувати хворiй?

A. Адгезивний мостоподiбний протез
B.Металокерамiчний мостоподiбний протез
C. Металопластмасовий мостоподiбний про-
тез
D. Пластмасовий мостоподiбний протез
E. Консольний протез

96. У дитини 12-ти рокiв на медiальнiй по-
верхнi 12 зуба карiозна порожнина у межах
плащового дентину зi свiтлим розм’якшеним
дентинм на днi i стiнках. Зондування у дiлян-
цi емалево-дентинної межi болiсне. Больова
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реакцiя на термiчнi подразники короткоча-
сна. Вертикальна перкусiя безболiсна, гори-
зонтальна - злегка болiсна. Ясенний сосочок
мiж 12 i 13 зубами набряклий, гiперемова-
ний, кровить пiд час дотику. Який найбiльш
iмовiрний дiагноз?

A. Гострий середнiй карiєс, папiлiт
B. Гострий глибокий карiєс, папiлiт
C. Гострий частковий пульпiт, папiлiт
D. Гострий серозний перiодонтит
E. Загострення хронiчного перiодонтиту

97.Ужiнки 27-ми рокiв при лiкуваннi гостро-
го глибокого карiєсу у 26 випадково розкри-
та порожнина зуба у проекцiї її медiально-
щiчного рога. Оберiть метод лiкування:

A. Бiологiчний метод
B. Девiтальна екстирпацiя
C. Девiтальна ампутацiя
D. Вiтальна ампутацiя
E. Вiтальна екстирпацiя

98. Хворий 54-х рокiв звернувся до лiкаря-
стоматолога зi скаргами на наявнiсть пухли-
ноподiбного утворення на червонiй облямiв-
цi нижньої губи злiва. Пiд час огляду вияв-
лена чiтко обмежена дiлянка ураження чер-
воної облямiвки неправильної форми розмi-
рами 1х1,5 см. Вогнище ураження не пiдви-
щується над рiвнем навколишньої червоної
облямiвки, сiрувато-бiлого кольору, вкрито
тонкими лусочками, що щiльно сидять. Який
найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Обмежений передраковий гiперкератоз
нижньої губи
B. Абразивний прекарцинозний хейлiт Ман-
ганоттi
C. Бородавчастий передрак червоної обля-
мiвки нижньої губи
D. Хвороба Боуена
E. Еритроплазiя Кейра

99. Чоловiк 23-х рокiв скаржиться на крово-
точивiсть ясен при чищеннi зубiв i прийомi
жорсткої їжi. Об’єктивно: десна у фронталь-
нiй дiлянцi нижньої щелепи гiперемована,
набрякла, кровить пiд час пальпацiї. Слизо-
ва оболонка порожнини рота i ясна в iнших
дiлянках без особливостей. Прикус глибо-
кий. Зуби стiйкi, за виключенням 41 i 31 (I
ступiнь рухливостi). На рентгенограмi: ре-
зорбцiя мiжальвеолярних перегородок у дi-
лянцi 42, 42, 32, 31 до 1/3 довжини кореня.
Яки найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Локалiзований пародонтит
B. Генералiзований пародонтит, початковий
ступiнь
C. Генералiзований пародонтит, I ступiнь
D. Катаральний гiнгiвiт
E. Пародонтоз I ступiнь

100.Пацiєнт 78-ми рокiв скаржиться на утру-
дений прийом їжi, деформацiю прикусу. В
анамнезi: перелом нижньої щелепи 2,5 мiсяцi
тому. Об’єктивно: дефект нижньої щелепи у
фронтальнiй дiлянцi 19 мм (несправжнiй су-

глоб). На обох фрагментах нижньої щелепи
по три стiйких зуба. Яка конструкцiя проте-
за найбiльш рацiональна у даному випадку?

A. Шарнiрний протез незнiмної конструкцiї
за Окманом
B. Протез з шарнiром за Оксманом з односу-
глобним зчленуванням
C. Безшарнiрний знiмний протез
D. Протез з кулеамортизацiйним кламером
за Курляндським
E. Протез з шарнiром за Оксманом с двосу-
глобним зчленуванням

101. У дитини 3,5 рокiв обличчя симетри-
чне, у пропорцiях переважає середня тре-
тина, тип ковтання iнфантильний, дихання
носове. У порожнинi рота: зубна формула
вiдповiдає вiку, щiлина по сагiталi 3 мм, ко-
жний зуб у бiчному сегментi має по одному
антагонiсту, нижнi зуби торкаються твердо-
го пiднебiння. Рекомендована мiогiмнастика
з активатором Дасса. Яка функцiя норма-
лiзується при використаннi цього апарату у
даному випадку?

A. Змикання губ
B. Дихання
C.Жування
D. Ковтання
E.Мови

102. До лiкаря звернувся хворий зi скарга-
ми на бiль в 47 зубi. Пiд час рентгенологi-
чного дослiдження у каналах медiального та
дистального корiння виявляються вiдламки
ендодонтичних iнструментiв. В областi вер-
хiвки кореня осередки деструкцiї кiстки з
чiткими контурами. Виберiть найбiльш до-
цiльний метод лiкування.

A. Видалення зуба
B.Операцiя резекцiї верхiвки корiння
C.Операцiя реплантацiї зуба
D. Гемiсекцiя зуба
E. Консервативне лiкування

103. Хворому 52-х рокiв пiсля односторон-
ньої резекцiї верхньої щелепи виготовили
безпосереднiй протез. Який термiн користу-
вання ним?

A. 1-3 мiсяцi
B. 1-2 мiсяцi
C. 7-12 мiсяцiв
D. 2-3 роки
E. 4-5 рокiв

104. Хвора 57-ми рокiв скаржиться на печiн-
ня, сухiсть в ротi, вiдчуття чужорiдного тiла
на бокових поверхнях та спинцi язика, якi
зникають пiд час прийому їжi. Вперше подi-
бнi явища з’явились рiк тому пiсля психiчної
травми. Хворiє на цукровий дiабет, погано
спить. При оглядi: слизова оболонка язика
без суттєвих змiн, помiрно зволожена. Який
найбiльш iмовiрний дiагноз?
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A. Глосодинiя
B. Кандидозний глосит
C. Десквамативний глосит
D. Глосит Гентера-Мiлера
E. Складчастий глосит

105. Хворий з’явився до лiкаря-стоматолога
з метою санацiї. Об’єктивно: в 37 виявлено
глибоку карiозну порожнину, яка сполуча-
ється з камерою зуба. На подразники зуб
не реагує. Рентгенологiчно: розширення i
деформацiя перiодонтальної щiлини в апi-
кальнiй дiлянцi. Який найбiльш iмовiрний
дiагноз?

A. Хронiчний фiброзний перiодонтит
B. Хронiчний гранулюючий перiодонтит
C. Хронiчний гранулематозний перiодонтит
D. Хронiчний фiброзний пульпiт
E. Хронiчний гангренозний пульпiт

106. В клiнiку ортопедичної стоматологiї
звернувся пацiєнт з пострезекцiйним дефе-
ктом верхньої щелепи, проникаючим в носо-
ву порожнину. Який протез рекомендовано
виготовити в даному випадку?

A. Замiщаючий протез з обтуруючою части-
ною
B.Плаваючий обтуратор
C. Захисна пластинка
D. Формуючий протез
E. Замiщуючий протез

107. Хворий 18-ти рокiв звернувся в ортопе-
дичне вiддiлення з приводу великої дiастеми.
Об’єктивно: корпусне латеральне змiщення
центральних рiзцiв внаслiдок вiдсутностi 12,
22. Що краще використати для зближення
центральних рiзцiв?

A. Апарат Коркгауза
B.Апарат Василенка
C. Проста нитяна лiгатура
D. Апарат Калвелiса
E. Апарат Бегга

108. Хворий пiсля отримання травми скар-
житься на обмежене вiдкривання рота, кро-
вотечу з носа, онiмiння шкiри пiдочної дi-
лянки i нижньої повiки. Об’єктивно: спосте-
рiгається деформацiя обличчя за рахунок
западання м’яких тканин виличної дiлянки
злiва, наявнiсть симптому "сходинки"в сере-
днiй частинi лiвого нижнього краю очницi
та в дiлянцi вилично-альвеолярного гребеня.
Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Перелом виличної кiстки iз змiщенням
уламкiв
B. Перелом правої виличної кiстки без змi-
щення уламкiв
C. Перелом верхньої щелепи по Ле-Фор I
D. Перелом верхньої щелепи по Ле-Фор II
E. Перелом виличної дуги

109. Хворий отримав травму тупим предме-
том в дiлянцi середньої зони обличчя. Об’є-
ктивно: рухомiсть кiсток носа, значна при-
пухлiсть м’яких тканин лiвої виличної дiлян-
ки, симптом "сходинки"по нижньому краю

очницi з обох сторiн та в дiлянцi вилично-
щелепових швiв, кровотеча, вiдкритий при-
кус. Видовження середньої частини обличчя.
Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Перелом верхньої щелепи Ле-Фор II
B.Перелом верхньої щелепи Ле-Фор I
C.Перелом лiвої виличної кiстки
D. Перелом кiсток носа
E.Перелом Ле-Фор III

110. Хвора 44-х рокiв звернулася зi скаргами
на припухлiсть обличчя в областi нижньої
щелепи справа, та рухомiсть зубiв. Об’єктив-
но: м’якi тканини не змiненi, регiонарнi лiм-
фатичнi вузли не пальпуються. Альвеоляр-
ний вiдросток та тiло нижньої щелепи в дi-
лянцi 46, 47, 48 зубiв потовщенi, при пальпацiї
безболiснi, горбистi, зуби в дiлянцi потов-
щення рухомi. При пункцiї було отримано
рiдину бурого вiдтiнку без кристалiв холе-
стерину. Який попереднiй дiагноз?

A. Остеобластокластома
B.Адамантинома
C.Остеома
D. Фолiкулярна кiста
E.Одонтома

111.Хворий 49-ти рокiв звернувся до хiрурга-
стоматолога з метою санацiї. Показане ви-
далення 16 зуба. З анамнезу: зуб ранiше не
лiкований, зруйнувався впродовж 4-х рокiв.
Об’єктивно: коронка 16 зруйнована бiльш,
нiж на 2/3, слизова оболонка без патологi-
чних змiн. Який iнструмент необхiдний для
видалення цього зуба?

A. Багнетоподiбнi щипцi кореневi
B. S-подiбнi (правi) щипцi
C.Прямий елеватор
D. S-подiбнi щипцi, що сходяться
E. Багнетоподiбнi щипцi коронковi

112. Хворий 39-ти рокiв працiвник друкарнi,
скаржиться на вiдчуття печiї, металевий при-
смак, неприємний запах з рота. Об’єктивно:
шкiра сiрувато-землистого вiдтiнку. На сли-
зовiй оболонцi порожнини рота чорно-синi
плями. Ясна гiперемованi, набряклi. По ясен-
ному краю синювато-чорна смужка. Пiд-
небiння жовтого вiдтiнку. Спостерiгаються
явища iнтоксикацiї. Який найбiльш iмовiр-
ний дiагноз?

A. Свинцевий стоматит
B. Ртутний стоматит
C. Вiсмутовий стоматит
D. Меланоз
E. Хвороба Адiсона

113. Хвора 16-ти рокiв скаржится на дефор-
мацiю обличчя та обмежене вiдкривання ро-
та вiд народження. Об’єктивно: обличчя си-
метричне, непропорцiйне - симптом "пташи-
ного обличчя". Вiдкривання рота до 1 см.
Прикус порушений - глибоке рiзцеве пере-
криття. Яка патологiя у даної хворої?
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A. Мiкрогенiя з вродженим анкiлозом
B.Мiкрогнатiя з набутим анкiлозом
C. Верхня прогнатiя
D. Прогенiя
E. Нижня прогнатiя

114. З метою диференцiйної дiагностики змi-
щення нижньої щелепи пацiєнту запропону-
вали широко вiдкрити рот i визначили змi-
щення нижньої щелепи в сторону та збiль-
шення асиметрiї обличчя. Яка клiнiчна про-
ба було проведена?

A. Третя клiнiчна функцiональна проба за
Iльїною-Маркосян
B. Перша клiнiчна проба за Iльїною-
Маркосян
C. Друга клiнiчна проба за Iльїною-Маркосян
D. Четверта клiнiчна проба за Iльїною-
Маркосян
E. Дiагностична клiнiчна проба за Ешлером-
Бiтнером

115.Якi вимiри необхiдно мати для того, щоб
визначити ширину зубної дуги за методом
Пона?

A. Розмiри ширини коронок верхнiх чотирьох
рiзцiв
B. Розмiри ширини коронок верхнiх цен-
тральних рiзцiв
C. Розмiри ширини коронок верхнiх шести
фронтальних зубiв
D. Розмiри ширини коронок верхнiх цен-
тральних рiзцiв i перших премолярiв
E. Розмiри переднього сегменту зубного ряду

116. Хвора скаржиться на обмежене вiдкри-
вання рота, бiль пiд час ковтання, темпера-
туру 38, 5oC , нездужання. Об’єктивно: рот
вiдкривається на 1 см. Пiсля блокади за Бер-
ше у порожнинi рота виявляється набряк,
гiперемiя, болiснiсть крило-щелепної склад-
ки. Бiчна i задня стiнка глотки без змiн. 38
зуб напiвретинований. Пальпацiя пiд кутом
нижньої щелепи з внутрiшнього боку болi-
сна. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Флегмона крило-щелепної дiлянки
B. Гострий тонзилiт
C. Флегмона пiдскроневої дiлянки
D. Гострий перикоронiт дiлянки 38 зуба
E. Флегмона бiляглоткового простору

117. Хворий 35-ти рокiв звернувся зi скарга-
ми на наявнiсть новоутворення в дiлянцi кiн-
чика язика, яке вiн травмує зубами i яке то
збiльшується, то зменшується в розмiрi. На
кiнчику язика має мiсце округле новоутво-
рення, дiаметр його 0,5 см, кордони чiткi, на
широкiй основi, колiр не вiдрiзняється вiд
кольору слизової язика. Який найбiльш iмо-
вiрний дiагноз?

A. Папiлома язика
B.Абсцес язика
C. Лiпома язика
D. Гемангiофiброма язика
E. Фiброма язика

118. Хворий 37-ми рокiв скаржиться на кро-

воточивiсть ясен, неприємний запах з рота,
рухомiсть зубiв, утруднене пережовування
їжi. Об’єктивно: ясна синюшно-червоного
кольору, пародонтальнi кишенi 6 мм з серо-
зним вмiстом, рухомiсть зубiв II ст., на зу-
бах помiрне вiдкладення над- i пiд’ясенного
зубного каменя, гiгiєнiчний iндекс - 3 бали,
травматична оклюзiя визначається по всiй
протяжностi зубних дуг. Який попереднiй дi-
агноз?

A. Генералiзований пародонтит, II ступiнь,
хронiчний перебiг
B. Генералiзований пародонтит, I ступiнь,
загострений перебiг
C. Гiпертрофiчний гiнгiвiт
D. Гiстiоцитоз-Х
E. Генералiзований пародонтит, II ступiнь,
загострений перебiг

119. У дитини 6,5 рокiв пiд час профiла-
ктичного огляду в перших постiйних моля-
рах виявленi закритi непiгментованi фiсури.
Транспорентнiсть емалi збережена, при її
зондуваннi шорсткостi не визначається. Ви-
берiть оптимальну тактику у даному випад-
ку:

A. Неiнвазивна герметизацiя
B. Iнвазивна герметизацiя
C.Профiлактичне пломбування
D. ART-методика
E. Диспансерне спостереження

120. У дитини 3-х рокiв вiдмiчається вираже-
ний гiнгiвiт з незначною рухливiстю зубiв,
зуби iнтактнi. Шкiрний покрив сухий, волос-
ся ламке, шкiра долоней та пiдошв груба, в
дрiбних трiщинах. Який попереднiй дiагноз?

A. Синдром Папiйона-Лефевра
B. Хвороба Нiмана-Пiка
C. Хвороба Хенда-Шюллера-Крiсчена
D. Хвороба Таратинова
E. Хвороба Леттерера-Зiве

121. До ортодонта звернулися батьки з дити-
ною 8-ми рокiв зi скаргами на травмування
слизової оболонки порожнини рота. Об’є-
ктивно: зменшення висоти нижньої части-
ни обличчя, нижня губа вивернута, глибока
губно-пiдборiдна борозна. Прикус змiнних
зубiв. Верхнi рiзцi повнiстю перекривають
нижнi, рiжучi поверхнi нижнiх рiзцiв конта-
ктують iз передньою третиною пiднебiння.
Правильне мезiо-дистальне спiввiдношення
iклiв та перших постiйних молярiв. Скупче-
нiсть верхнiх та нижнiх фронтальних зубiв
рiзного ступеня. Визначте дiагноз за класи-
фiкацiєю Калвелiса:

A. Глибокий травмуючий прикус
B. Глибоке рiзцеве перекриття
C. Глибокий нейтральний прикус
D. Глибокий дахоподiбний прикус
E. -

122.У чоловiка 64-х рокiв з беззубими щеле-
пами встановлено: на верхнiй щелепi - незна-
чна рiвномiрна атрофiя. На нижнiй щелепi
- виражена атрофiя бiчних дiлянок, слизо-
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ва оболонка у цих дiлянках вкладається у
повздовжнi складки, у фронтальному вiддiлi
- рухомий альвеолярний гребiнь. На якому
етапi виготовлення повного знiмного проте-
зу слiд враховувати стан нижньої щелепи?

A. Одержання диференцiйного функцiональ-
ного вiдбитка
B.Одержання анатомiчного вiдбитка
C. Одержання компресiйного функцiональ-
ного вiдбитка
D. Одержання декомпресiйного функцiо-
нального вiдбитка
E. Визначення центральної оклюзiї

123. Хворому 49-ти рокiв пiд плексус-
анестезiєю за допомогою артиакаїну-форте
видалено зуб на лiвiй верхнiй щелепi. По за-
кiнченнi операцiї комiрка не виповнилась
кров’яним згустком. Як можна попередити
виникнення альвеолiту у пацiєнта?

A. Пухко заповнити комiрку йодоформним
тампоном
B. Заповнити комiрку гемостатичною губ-
кою
C. Промити комiрку розчином мiкроциду
D. Промити комiрку розчином 0,1% хлорге-
ксидину
E. Заповнити комiрку порошком антибiотика

124. Хвора 24-х рокiв звернулася до лiкаря-
стоматолога зi скаргами на бiль у дiлянцi 26
зуба. Пiсля об’єктивного обстеження вста-
новлено дiагноз: загострення хронiчного пе-
рiодонтиту 26. Пiд час видалення вiдбувся
перелом коронкової частини зуба. При по-
дальших манiпуляцiях з використанням ба-
гнетоподiбних щипцiв видалити коренi зуба
не вдалося. Якi манiпуляцiї варто провести
хiрургу для успiшного видалення?

A. Роз’єднати коренi за допомогою бормаши-
ни та фiсурного бора
B.Направити хворого до стацiонару
C. Застосувати елеватор Леклюза
D. Закiнчити видалення зуба в наступне
вiдвiдування
E. Застосувати кутовий елеватор

125. Дитинi 5 рокiв. Пiд час профiлактично-
го огляду виявлена звичка прикушування
нижньої губи. Яка аномалiя прикусу може
сформуватися при збереженнi у дитини цiєї
звички?

A. Прогенiчний прикус
B.Прогнатичний прикус
C. Вiдкритий прикус
D. Глибокий прикус
E. Перехресний прикус

126. Батьки дiвчинки 8-ми рокiв звернули-
ся зi скаргами на в’яле пережовування їжi.
Об’єктивно: перiод змiнного прикусу. Першi
постiйнi моляри у нейтральному спiввiдно-
шеннi, сагiтальна щiлина 2 мм. Верхнi пере-
днi зуби перекривають нижнi на 2/3. Назвiть
патологiчну ознаку:

A. Заглиблення рiзцевого перекриття
B. Збiльшення сагiтальної щiлини
C. Зубоальвеолярне подовження переднiх
зубiв
D. Зубоальвеолярне вкорочення бокових
зубiв
E. Зменшення висоти нижньої частини
обличчя

127. Пiд час перевiрки конструкцiї паяного
мостоподiбного протеза з опорою на 35 i 38
зуби виявлено: пори в мiсцях пайки промi-
жної частини i опорних коронок, жувальнi
горбки рiзко вираженi, передчасний контакт
iз зубами-антагонiстами, промiжна частина
щiльно прилягає до слизової оболонки аль-
веолярного вiдростка. Як лiквiдувати вияв-
ленi недолiки?

A. Переробити мостоподiбний протез
B.Провести корекцiю промiжної частини
C. Провести корекцiю жувальної поверхнi i
вiдшлiфувати мiсця спайки
D. Провести корекцiю жувальної поверхнi,
збiльшити висоту промивної частини до 2 мм
E. Зiшлiфувати зуби-антагонiсти

128. До ортодонта звернулась дiвчинка 14-ти
рокiв зi скаргами на невиразну вимову зву-
кiв, яка проявилась у вiцi 14 рокiв пiсля пере-
несеного гострого респiраторного вiрусного
захворювання. Пiд час обстеження: обличчя
без особливостей, порушень розташування
зубiв, спiввiдношення зубних рядiв не вияв-
лено. Пiд час пальпацiї незрощення пiднебiн-
ня не визначено. Язичок при вимовi звукiв не
рухається, його пальпацiя не викликає блю-
вотного рефлексу. Яка причина невиразної
вимови звукiв?

A. Парез м’язiв м’якого пiднебiння та язичка
B.Аденоїднi вегетацiї
C.Щiлинний дефект пiднебiння
D. Гiпертрофiя язикового мигдалика
E. Деформацiя прикусу

129. Чоловiк 53-х рокiв з’явився через 3 днi
пiсля видалення 36 зуба. На прицiльнiй вну-
трiшньоротовiй рентгенограмi 36 зуба спо-
стерiгається наявнiсть медiального кореня.
Який iнструментарiй слiд вибрати для вида-
лення цього кореня?

A. Кутовий елеватор на себе та дзьобовиднi
схiднi щипцi без шипiв
B. Кутовий елеватор вiд себе та дзьобовиднi
схiднi щипцi без шипiв
C. Кутовий елеватор на себе та дзьобовиднi
несхiднi щипцi без шипiв
D. Кутовий елеватор вiд себе та дзьобовиднi
несхiднi щипцi без шипiв
E. Кутовий елеватор на себе та вiд себе,
дзьобовиднi схiднi щипцi без шипiв

130. Хвора 35-ти рокiв звернулась у клiнiку
ортопедичної стоматологiї з метою протезу-
вання. Об’єктивно: присутнi 18, 14, 13, 12, 11,
21, 22, 23, 24, 28 зуби. Коронки, що обмежу-
ють дефект, високi, стiйкi. Для вiдновлення
цiлiсностi зубного ряду планується виготов-
лення суцiльнолитого бюгельного протезу.
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Який вид механiчного фiксатора доцiльно
застосувати?

A. Балкове крiплення
B.Опорно-утримуючi кламери
C. Утримуючi кламери
D. Телескопiчне крiплення
E. Дентоальвеолярнi кламери

131. Хвора 42-х рокiв звернулась до клi-
нiки ортопедичної стоматологiї з метою
протезування. Об’єктивно: зубна формула

18 . . . . 13 12 11 21 22 23 . . . . 28
48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 .

Прикус глибокий, клiнiчнi коронки низькi,
екватор не виражений. Хвора страждає на
епiлептиформнi напади. Який вид протезу-
вання показаний данiй хворiй?

A. Частковий знiмний пластинчастий протез
з металевим базисом
B.Мостоподiбнi протези
C. Частковий знiмний пластинчастий пла-
стмасовий протез з утримуючими кламерами
D. Частковий знiмний пластинчастий протез
з опорно-утримуючими кламерами
E. Бюгельний протез

132. Хворий 22-х рокiв звернувся в клiнiку
ортопедичної стоматологiї з приводу вiдсу-
тностi 21 зуба, 11 i 22 зуби iнтактнi. Яка кон-
струкцiя найбiльш доцiльна в даному випад-
ку, якщо з часу видалення 22 зуба минуло 2
мiсяцi?

A. Двоетапна iмплантацiя
B. Одноетапна iмплантацiя з одночасним
виготовленням металокерамiчної коронки
C. Частковий знiмний протез
D. Штамповано-паяний протез з опорою на
11 i 22 зуби
E. Металопластмасовий протез з опорою на
11 i 22 зуби

133. Хворому 48-ми рокiв пiсля односторон-
ньої резекцiї верхньої щелепи виготовляє-
ться резекцiйний протез. Об’єктивно: 21, 22,
23, 24, 25, 26 зуби стiйкi, тверде пiднебiння
широке, пласке. Яке з’єднання кламерiв з
базисом зменшить перекидання резекцiйно-
го протезу?

A. Суглобове
B. Стабiльне
C. Пружне
D. Жорстке
E. Не має принципового значення

134. Дiвчина 15-ти рокiв звернулася до
хiрурга-стоматолога зi скаргами на помiр-
ну припухлiсть привушно-жувальної дiлян-
ки злiва. При пальпацiї лiва привушна слин-
на залоза горбиста, щiльна, безболiсна. З її
протоки видiляється дещо мутна слина. Устя
протоки розширене, слизова оболонка нав-
коло нього цiанотична, пастозна, з вiдбитка-
ми зубiв. Яка хвороба має мiсце у дiвчини?

A. Хронiчний паренхiматозний сiалоаденiт
B. Хронiчний iнтерстицiйний сiалоаденiт
C. Слинокам’яна хвороба
D. Змiшана пухлина
E. Кiста

135. До вiддiлення щелепно-лицевої хiрургiї
скеровано хворого для пластичного лiкуван-
ня пiслятравматичного дефекту крила носа
дiаметром до 3,0 см. Давнiсть травми - пiв-
року. Який вид пластики показаний в даному
клiнiчному випадку?

A.Шкiрно-хрящевим трансплантатом вушної
раковини
B. Мiсцевими тканинами носо-губної чи
щiчної дiлянок
C. Клаптем на нiжцi лобної та щiчної дiлянок
D. Фiлатовським стеблом
E. Вiльна пластика дермальним клаптем на
всю товщину

136. Жiнка 25-ти рокiв звернулася до лiкаря-
стоматолога зi скаргами на гострий бiль у
дiлянцi верхньої щелепи злiва, який вини-
кає пiд час приймання їжi. Об’єктивно: на
апроксимально-дистальнiй поверхнi 26 ви-
значається карiозна порожнина, виповнена
свiтлим м’яким дентином. Зондування слаб-
ко болiсне по дентино-емалевому з’єднанню,
перкусiя безболiсна. Вiд холодної води спо-
стерiгається бiль, який швидко минає. Який
найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Гострий середнiй карiєс
B. Хронiчний середнiй карiєс
C. Гострий глибокий карiєс
D. Хронiчний фiброзний пульпiт
E. Хронiчний глибокий карiєс

137. Хвора 40-ка рокiв звернулася до сто-
матолога зi скаргами на бiль вiд термiчних,
хiмiчних, механiчних подразникiв, який ви-
никає в зубах фронтальної групи верхньої
та нижньої щелеп. Також незначнi болi у
скронево-нижньощелепному суглобi. Об’є-
ктивно: у пацiєнтки глибокий прикус, на язи-
ковiй поверхнi фронтальних зубiв верхньої
щелепи i вестибулярнiй поверхнi зубiв ни-
жньої щелепи емаль стерта до дентину, який
є пiгментованим та блискучим. Який най-
бiльш iмоврний дiагноз?

A. Патологiчне стирання зубiв
B. Кислотний некроз
C.Фiзiологiчне стирання
D. Ерозiя твердих тканин
E. Синдром Стентона-Капдепона

138.При проведеннi стоматологом провiдни-
кової анестезiї через 2 секунди у пацiєнта ви-
никли наступнi симптоми: втрата свiдомостi,
судоми, зiницi розширенi, реакцiї зiниць на
свiтло немає, зниження артерiального тиску,
утруднене дихання, тони серця глухi. Який
найбiльш iмовiрний дiагноз?
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A. Анафiлактичний шок
B. Зомлiння
C. Колапс
D. Iнфаркт мiокарда
E. Iнсульт

139. Хлопчик 13-ти рокiв потребує видален-
ня 46 з приводу хронiчного гранулематозно-
го перiодонтиту. Супутнє захворювання -
цукровий дiабет. Оберiть доцiльний метод
знеболення та анестетик:

A. Мандибулярна анестезiя 3% розчином
Scandonest
B. Внутрiшньовенний наркоз розчином тiо-
пенталу натрiю
C. Iнфiльтрацiйна анестезiя 2% розчином
лiдокаїну
D. Мандибулярна анестезiя Ultracain DS forte
(вмiст адреналiну 1:100 000)
E. -

140. Пiд час операцiї видалення ретенцiй-
ної кiсти нижньої губи хлопчик 14-ти ро-
кiв поскаржився на раптову слабкiсть, запа-
морочення, нудоту. Об’єктивно: шкiра блi-
да, вкрита холодним потом. Дихання часте,
пульс слабкий, АТ- 90/60 мм рт.ст., руки хо-
лоднi. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Зомлiння
B. Токсичний шок
C. Травматичний шок
D. Анафiлактичний шок
E. Колапс

141. Дитина 10-ти рокiв скаржиться на по-
яву болiсних висипань на губах. Об’єктив-
но: червона облямiвка губ набрякла, гiпе-
ремована, вкрита трiщинками i численними
кров’янистими кiрками. На шкiрi верхньої
губи визначаються дрiбнi пухирцi з серозним
вмiстом, що зливаються мiж собою в окре-
мих дiлянках. Спостерiгаються також маце-
рацiя та мокнуття шкiри, особливо у кутах
рота. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Екзематозний хейлiт
B.Метеорологiчний хейлiт
C. Атопiчний хейлiт
D. Актинiчний хейлiт
E. Ексфолiативний хейлiт

142. Дитина 11-ти рокiв скаржиться на вiд-
чуття сухостi i стягування губ, якi вона по-
стiйно облизує. Об’єктивно: червона обля-
мiвка губ суха, iнфiльтрована, гiперемована,
вкрита численими тонкими лусочками. Шкi-
ра губ не ушкоджена. Визначте попереднiй
дiагноз:

A. Метеорологiчний хейлiт
B.Атопiчний хейлiт
C. Ексфолiативний хейлiт
D. Контактний алергiчний хейлiт
E. Екзематозний хейлiт

143. Батьки 7,5-рiчної дитини звернулись до
лiкаря-стоматолога з метою санацiї поро-
жнини рота. Об’єктивно: КПВ+кп = 4, iндекс
Грiна-Вермiльйона = 2,5. Фiсури перших по-

стiйних молярiв вiдкритi, iнтактнi, непiгмен-
тованi. Який метод первинної профiлактики
карiєсу доцiльно застосувати у даному ви-
падку?

A. Неiнвазивна герметизацiя
B. Iнвазивна герметизацiя
C.Аплiкацiя фторовмiсними лаками
D. Аплiкацiя антибактерiальними лаками
E.Аплiкацiя кальцiйвмiсними гелями

144. Батьки 5-рiчної дитини звернулися до
лiкаря-стоматолога з метою профiлакти-
чного огляду. Об’єктивно: кп=5, слизова обо-
лонка ясен блiдо-рожевого кольору, iндекс
Федорова-Володкiної - 2,5. Зубну щiтку якої
жорсткостi слiд рекомендувати для iндивi-
дуальної гiгiєни порожнини рота у даному
випадку?

A. М’яка
B. Середня
C.Жорстка
D. Дуже м’яка
E. Дуже жорстка

145. Хвора 28-ми рокiв впродовж тижня
скаржиться на неприємнi вiдчуття в яснах,
кровотечу i бiль, особливо пiд час їжi. Об’є-
ктивно: набряк та iнтенсивна гiперемiя ясен
в межах 43, 42, 41, 31, 32, 33 зубiв, м’якi наша-
рування та зубний камiнь, ясеневi борозенки
до 2 мм. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Гострий катаральний гiнгiвiт
B. Хронiчний катаральний гiнгiвiт
C. Гiпертрофiчний гiнгiвiт
D. Генералiзований пародонтит початкового
ступеня, хронiчний перебiг
E. Генералiзований пародонтит початкового
ступеня, загострений перебiг

146.Хворий 18-ти рокiв, скаржиться на появу
крейдоподiбної плями в 23 зубi, незначний
бiль вiд холодного подразника. Об’єктив-
но: на вестибулярнiй поверхнi 23 ближче до
шийки зуба знаходиться бiла пляма розмi-
ром 2-3 мм. При зондуваннi шорсткiсть по-
верхнi, болю нема. На термiчний подразник
незначний бiль. Який найбiльш iмовiрний дi-
агноз?

A. Гострий початковий карiєс
B. Хронiчний початковий карiєс
C.Флюороз
D. Мiсцева гiпоплазiя
E.Некроз емалi

147. У дитини 7-ми рокiв встановлено повний
вивих 11 зуба в результатi травми, яка ста-
лася 24 години тому. Зуб принесено з собою.
Об’єктивно: краї комiрки слабо гiперемова-
нi, кiстковi стiнки цiлi, комiрка заповнена
кров’яним згустком. Виберiть оптимальний
метод лiкування:
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A. Реплантацiя 11 з попереднiм пломбуван-
ням каналу
B. Реплантацiя 11 з наступним пломбуванням
каналу
C. Видалення 11
D. Репозицiя i фiксацiя 11
E. Ушивання комiрки кетгутом

148. Хворого 56-ти рокiв з шизофренiєю в
стадiї загострення направлено в щелепно-
лицьовий стацiонар з дiагнозом: перелом ни-
жньої щелепи в дiлянцi 34-35 зубiв зi змiщен-
ням вiдламкiв. Який метод лiкування йому
показаний?

A. Остеосинтез
B.Однощелепна гладенька шина-скоба
C. Двощелепна назубна шина
D. Шина Вебера
E. Шина Ванкевич

149. Хворий 37-ми рокiв звернувся до лiкаря-
ортопеда з метою протезування. Пiд час пре-
парування твердих тканин зубiв пiд незнiм-
нi конструкцiї протезiв йому була проведе-
на провiдникова анестезiя. Пiд час введення
препарату у хворого з’явилися холодний пiт,
раптовi блiдiсть i цiаноз, пульс став ниткопо-
дiбним. Хворий зберiгав свiдомiсть, але став
розслабленим i апатичним. Який попереднiй
дiагноз?

A. Колапс
B.Анафiлактичний шок
C. Iнтоксикацiя
D. Зомлiння
E. Гiпертонiчний криз

150. У хворого 48-ми рокiв важкий загаль-
ний стан, температура тiла - 39, 8oC , асиме-
трiя обличчя за рахунок iнфiльтрацiї дiля-
нок пiдпiдборiдного i обох пiднижньощеле-
пних трикутникiв. Мова утруднена за раху-
нок змiщення язика догори. Ковтання болi-
сне. Пiд’язиковi валики рiзко гiперемованi
та набряклi. Який дiагноз найбiльш iмовiр-
ний?

A. Флегмона дна порожнини рота
B.Флегмона кореня язика
C. Флегмона дiлянки пiдпiдборiдного трику-
тника
D. Флегмона щелепно-язикового жолобка
E. Флегмона дiлянки пiднижньощелепного
трикутника

151. Хворий 32-х рокiв знаходиться у
щелепно-лицевому вiддiленнi з приводу на-
скрiзного дефекту щоки розмiром 1,5х4,0
мм. Який метод вiдновної операцiї бiльш за
все показаний у цьому випадку?

A. Фiлатовське стебло
B.Пластика мостоподiбним клаптем
C. Клапоть, що закидається
D. Подвоєний плечогрудний клапоть за Рауе-
ром
E. Зустрiчними трикутними клаптями

152. У хворої 60-ти рокiв на етапi перевiрки
конструкцiї повних знiмних протезiв i поста-

новки зубiв на воскових базисах була виявле-
на щiлина мiж зубами у фронтальнiй дiлянцi
i горбковий контакт у бiчнiй. Яка помилка
була допущена?

A. Замiсть центральної оклюзiї визначена
передня
B. Замiсть центральної оклюзiї визначена
задня
C. Замiсть центральної оклюзiї визначена
бiчна
D. Неправильно загiпсованi моделi в оклюда-
тор
E. Розчавлення валикiв при визначеннi цен-
тральної оклюзiї

153.Хвора 20-ти рокiв на 8-му мiсяцi вагiтно-
сти скаржиться на естетичний недолiк, по-
рушення мови в зв’язку з вiдсутнiстю зуба у
фронтальнiй дiлянцi верхньої щелепи. Об’є-
ктивно: вiдсутнiй 12. Зуби 11, 13 iнтактнi,
стiйкi, анатомiчна форма збережена. При-
кус ортогнатичний. Якiй конструкцiї проте-
за слiд надати перевагу?

A. Iмедiат-протез
B.Пластмасовий мостоподiбний протез
C.Металокерамiчний мостоподiбний протез
D. Металопластмасовий мостоподiбний про-
тез
E. Iмплантат з керамiчною коронкою

154. У хворого 30-ти рокiв на 7-й день пiсля
операцiї на черевнiй порожнинi виникли бiль
i припухлiсть в дiлянцi лiвої привушної слин-
ної залози. Об’єктивно: температура тiла
39oC , обмеження вiдкривання рота, сухiсть
у ротi; при масажi залози з’являється гнiй-
ний ексудат з її протоки. Яке захворювання
можна дiагностувати у даного хворого?

A. Гострий неепiдемiчний паротит
B. Гострий епiдемiчний паротит
C.Флегмона субжувального простору
D. Паренхiматозний паротит
E.Флегмона привушно-жувальної дiлянки

155. Дiвчина 16-ти рокiв звернулася до
стоматолога зi скаргами на косметичний
дефект переднiх зубiв - наявнiсть темних
плям та дефектiв твердих тканин. Плями бу-
ли помiченi при прорiзуваннi, дефекти з’яви-
лись згодом. Було встановлено дiагноз: еро-
зивна форма флюорозу 16, 11, 12, 22, 26, 31,
32, 36, 41, 42, 46. Виберiть метод лiкування:

A. Реставрацiйне лiкування
B. Ремiнералiзуюче лiкування
C.Протезування
D. Хiрургiчне лiкування
E. Диспансерне спостереження

156. У хлопчика 8-ми рокiв виявлено потов-
щення тiла нижньої щелепи у дiлянцi 83, 84,
85 зубiв . У зазначенiй дiлянцi виявляється
кулясте безболiсне випинання тканин, сим-
птом Дюпюiтрена позитивний. Тимчасовi зу-
би iнтактнi. На рентгенограмi нижньої ще-
лепи у бiчнiй проекцiї у дiлянцi 83, 84, 85 зу-
бiв виявляється вогнище деструкцiї кiстки з
чiткими межами. Фолiкул 44 зуба змiщений
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донизу та дистально, коронка його проекує-
ться на вогнище деструкцiї. Який клiнiчний
дiагноз?

A. Фолiкулярна киста нижньої щелепи вiд 44
зуба
B.Фiброзна дисплазiя нижньої щелепи
C. Амелобластома нижньої щелепи
D. Радикулярна киста нижньої щелепи вiд 84
зуба
E. Остеобластокластома нижньої щелепи

157.Пiд час видалення 26 зуба у пацiєнта 34-х
рокiв з’явились шум у вухах, блiдiсть шкiр-
них покривiв, слабкiсть. Дiагностовано запа-
морочення. Яка тактика найбiльш доцiльна
пiд час надання невiдкладної допомоги?

A. Надати хворому положення Тренделен-
бурга
B. Ввести внутрiшньом’язово 50% анальгiн
C. Ввести внутрiшньовенно 0,1% адреналiн
D. Ввести пiдшкiрно кордiамiн
E. Ввести внутрiшньовенно преднiзолон

158. Пiдлiток 15-ти рокiв впродовж двох днiв
скаржиться на iнтенсивний, пульсуючий бiль
в зубi, що посилюється при накушуваннi
та доторкуваннi язиком. Об’єктивно: в 26
зубi - пломба з композицiйного матерiалу.
Вертикальна i горизонтальна перкусiя зуба
болiсна, зуб дещо рухомий у вестибулярно-
оральному напрямку. Слизова оболонка ясен
в дiлянцi ураження гiперемована, набрякла,
рiзко болiсна пiд час пальпацiї. Рентгеноло-
гiчних змiн не виявлено. Який найбiльш iмо-
вiрний дiагноз?

A. Гострий гнiйний перiодонтит
B. Гострий гнiйний пульпiт
C. Гострий серозний перiодонтит
D. Гострий серозний пульпiт
E. Загострення хронiчного перiодонтиту

159. У дитини 5-ти рокiв на жувальнiй по-
верхнi 75 зуба виявлено порожнину в межах
глибоких шарiв дентину. Порожнина запов-
нена розм’якшеним пiгментованим денти-
ном i залишками їжi. Дитина скаржиться на
ниючий бiль, що виникає пiд час їжi та вжи-
ваннi холодних напоїв. Зондування дна по-
рожнини зуба слабо болюче, при зняттi ден-
тину екскаватором, на днi порожнини про-
свiчується рожева пульпа. Який найбiльш
iмовiрний дiагноз?

A. Хронiчний фiброзний пульпiт
B. Хронiчний глибокий карiєс
C. Гострий глибокий карiєс
D. Гострий дифузний пульпiт
E. Хронiчний гангренозний пульпiт

160. Дитина 9-ти рокiв скаржиться на нию-
чий бiль у зубi, що посилюється при нати-
сканнi на нього. Мiсяць тому зуб лiкувався
з приводу пульпiту. Об’єктивно: у 36 плом-
ба, перкусiя рiзко болiсна, слизова оболонка
гiперемована, набрякла. На рентгенограмi
змiн немає. Який найбiльш iмовiрний дiа-
гноз?

A. Гострий серозний перiодонтит
B. Загострення хронiчного пульпiту
C. Гострий дифузний пульпiт
D. Гострий гнiйний пульпiт
E. Загострення хронiчного перiодонтиту

161. Хвора 50-ти рокiв скаржиться на бiль
у дiлянцi верхньої щелепи справа, пiдвище-
ну температуру тiла до 38, 5oC , погiршення
загального стану. Хворiє 3 днi. Об’єктивно:
обличчя асиметричне за рахунок припухло-
стi м’яких тканин правої щоки, пальпацiя бо-
лiсна, шкiра гiперемована. Коронка 16 зуба
зруйнована повнiстю, перкусiя позитивна.
Гiперемiя i набряк м’яких тканин альвео-
лярного вiдростку в дiлянцi 15, 16, 17 зубiв
з вестибулярного боку. Який найбiльш iмо-
вiрний дiагноз?

A. Гострий одонтогенний перiостит верхньої
щелепи в дiлянцi 16 зуба
B. Загострення хронiчного перiодонтиту 16
зуба
C. Гострий одонтогенний остеомiєлiт верх-
ньої щелепи вiд 16 зуба
D. Гострий одонтогенний правобiчний гаймо-
рит
E. Хронiчний одонтогенний остеомiєлiт
верхньої щелепи

162. Хворий 60-ти рокiв скаржиться на на-
явнiсть утворення в пiдборiднiй дiлянцi, яке
безболiсне, повiльно збiльшується в розмi-
рах. Об’єктивно: в пiдборiднiй дiлянцi ви-
значається округлий iнфiльтрат з чiткими
межами, слаболiсний, шкiра пiд ним витон-
чена. При пальпацiї в присiнку порожнини
рота визначається щiльний тяж, що йде вiд
утворення до зруйнованого 33 зуба. Який
найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Одонтогенна гранульома обличчя
B.Одонтогенний абсцес пiдборiдної дiлянки
C.Атерома пiдборiдної дiлянки
D. Гострий лiмфаденiт пiдборiдної дiлянки
E. Хронiчний лiмфаденiт пiдборiдної дiлянки

163. Пацiєнт 43-х рокiв висловлює скарги
на рухливiсть усiх зубiв. Псля огляду i до-
даткових дослiджень встановлений дiагноз -
генералiзований пародонтит. Яке лiкування
необхiдно провести у даного хворого?

A. Комплексне
B.Ортопедичне
C. Хiрургiчне
D. Терапевтичне
E.Ортодонтичне

164. Жiнка 38-ми рокiв звернулася зi скар-
гами на болiснiсть нижньої губи протягом
пiвроку, утрудненi прийом їжi i мову. Звер-
талася по допомогу за мiсцем проживання,
призначене лiкування виявилося малоефе-
ктивним. При оглядi по центру нижньої губи
виявлена глибока трiщина, що охоплює чер-
вону облямiвку i частину слизової оболон-
ки губи, вкрита коричневою кiркою, пiсля
зняття якої виникає кровотеча. Краї трiщи-
ни з гiперкератозом, iнфiльтрованi. Оберiть
оптимальну лiкувальну тактику:
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A. Висiчення трiщини
B.Аплiкацiї кератопластичних засобiв
C. Опромiнення гелiй-неоновим лазером
D. Змащування кортикостероїдною маззю
E. Змащування маззю з антибiотиком

165. Чоловiку 44-х рокiв з дiагнозом гене-
ралiзований пародонтит II ступеня, хронi-
чний перебiг, проведеня клаптева операцiя
на нижнiй щелепi. Який варiант гiгiєнiчного
догляду за порожниною рота слiд рекомен-
дувати цьому хворому у першi 2-3 днi пiсля
операцiї?

A. Полоскання розчином гiдрокарбонату
натрiю, хлоргексидину
B. Очищення зубiв за допомогою жувальної
гумки
C. Чищення зубiв флоссами
D. Чищення зубiв м’якою щiткою з протиза-
пальною пастою
E. Очищення зубiв мiжзубними стимулятора-
ми i зубними йоршиками

166. Хвора 42-х рокiв звернулася до лiкаря-
стоматолога з метою санацiї ротової поро-
жнини. В анамнезi: тонзилiт, ревматоїдний
артрит, хвороба Боткiна. Якi умови обробки
iнструментарiю пiсля прийому хворої?

A. За спецiальною схемою
B. Без особливостей
C. Прожарювання у сухожаровiй шафi
D. Обробка лiзолом
E. Обробка у 0,1% р-нi хлорамiну

167. Перед препаруванням твердих тканин
зубiв пiд опiрнi елементи незнiмних констру-
кцiй стоматолог-ортопед зобов’язанний про-
вести знезаражування наконечнику. Оберiть
методику дезинфекцiї:

A. 3% розчином хлорамiну, двiчi впродовж 15
хвилин
B. 6% розчином перекису водню одноразово
C. 0,05% розчином хлоргексидина бiглюко-
нату тричi впродовж 15 хвилин
D. 10% розчином лiзоформiну двiчi впродовж
10 хвилин
E. 5% розчином фурацiлiну тирчi впродовж
15 хвилин

168. Хворий 50-ти рокiв звернувся зi скар-
гами на рухомiсть зубiв на нижнiй щелепi.
Об’єктивно: зубний ряд iнтактний, шийки зу-
бiв оголенi, коронки високi, рухомiсть зубiв
1-2 ступеня. Яка шина найбiльш показана?

A. Ельбрехта
B.Мамлока
C. Iз повних коронок
D. Iз екваторних коронок
E. Ковпачкова

169. Хворий скаржиться на наявнiсть утво-
рення у лiвiй пiд’язиковiй дiлянцi, яке виявив
2 мiсяцi тому, що збiльшується у розмiрах.
Через деякий час помiтив видiлення великої
кiлькостi в’язкої прозорої рiдини без запаху
i смаку, пiсля чого утворення зменшилося у

розмiрах, а потiм знову стало збiльшувати-
ся. Об’єктивно: у пiд’язиковiй дiлянцi злiва
визначається утворення округлої форми 3х3
см, м’яко-еластичної консистенцiї, безболi-
сне. Слизова оболонка над ним витончена,
напiвпрозора, з блакитним вiдтiнком. Який
найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Ретенцiйна кiста пiд’язикової слинної
залози
B. Гемангiома пiд’язикової дiлянки
C. Дермоїдна кiста пiд’язикової дiлянки
D. Пiслятравматична кiста пiд’язикової дi-
лянки
E. Плеоморфна аденома пiд’язикової слинної
залози

170. Пiсля переохолодження хворий 42-х ро-
кiв скаржиться на головний бiль у лiвiй ло-
бовiй дiлянцi та лiвiй верхнiй щелепi. Об’є-
ктивно: обличчя симетричне, утруднене ди-
хання через лiвий носовий хiд, серозно-гнiйнi
видiлення з нього, незначний бiль пiд час
пальпацiї пiдочної дiлянки i по перехiднiй
складцi у проекцiї 24, 25. Перкусiя цих зубiв
безболiсна. У 24 пломба. Слизова оболонка
альвеолярного вiдростка без видимих змiн.
На рентгенограмi визначається зниження
пневматизацiї лiвої верхньощелепної пазу-
хи. Який попереднiй дiагноз?

A. Загострення хронiчного одонтогенного
гаймориту
B. Гострий перiодонтит 24
C. Загострення хронiчного перiодонтиту 24
D. Гострий риногенний гайморит
E. Гострий серозний перiостит лiвої верхньої
щелепи

171. Дитина 8,5 рокiв, практично здорова.
Скаржиться на бiль у передньому верхньому
лiвому зубi внаслiдок його травматичного
пошкодження три години тому. Об’єктивно:
коронкова частина 21 вiдсутня на 1/2, пуль-
па значно оголена, червоного кольору, рiзко
болiсна i кровить пiд час зондування. Пер-
кусiя 21 рiзко болiсна. Оберiть оптимальний
метод лiкування 21:

A. Вiтальна ампутацiя
B. Вiтальна екстирпацiя
C. Девiтальна ампутацiя
D. Девiтальна екстирпацiя
E. Бiологiчний метод

172. Чоловiк 34-х рокiв звернувся зi скарга-
ми на косметичний дефект, наявнiсть поро-
жнини на вестибулярнiй поверхнi 21 зуба у
пришийковiй дiлянцi. Об’єктивно: карiозна
порожнина у межах емалi, дно i стiнки пi-
гментованi, зондування i перкусiя безболi-
снi. Бiль у вiдповiдь на подразники вiдсутня.
Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Хронiчний поверхневий карiєс
B. Гострий поверхневий карiєс
C.Некроз твердих тканин зуба
D. Гострий середнiй карiєс
E. Хронiчний середнiй карiєс

173. Дитина 6-ти рокiв скаржиться на бiль у
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пiднижньощелепнiй дiлянцi справа. Напере-
доднi болiло горло. Об’єктивно: стан сере-
дньої важкостi, температура 37, 9oC . Асиме-
трiя обличчя через щiльний болiсний iнфiль-
трат у правiй пiдщелепнiй дiлянцi. Iнфiль-
трат малорухомий, шкiра над ним гiперемо-
вана. У центрi - флюктуацiя. Зуби iнтактнi.
Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Гострий гнiйний неодонтогенний пiдни-
жньощелепний лiмфаденiт
B. Гострий серозний неодонтогенний пiдни-
жньощелепний лiмфаденiт
C. Аденофлегмона
D. Гострий гнiйний одонтогенний пiднижньо-
щелепний лiмфаденiт
E. Сiалоаденiт

174. Лiкар-стоматолог проводить лiкування
хронiчного глибокого карiєсу 24 зуба, що
має МОД-порожнину (медiо-оклюзiонно-
дистальну), у пацiєнта 35-ти рокiв. Що має
зробити лiкар для попередження вiдколу
горбiв?

A. Зiшлiфувати горби
B. Ввести парапульпарнi штифти
C. Використати матерiал пiдвищеної мiцностi
D. Створити ретенцiйнi борозенки у дiлянцi
емалево-дентинного з’єднання
E. Створити широкий скос емалi

175. Юнак 19-ти рокiв скаржиться на есте-
тичний недолiк - наявнiсть плям i дефектiв
майже на всiх зубах. Такий вигляд зуби ма-
ють з моменту прорiзування. Народився i до
5 рокiв мешкав у мiсцевостi з вмiстом фтору
у питнiй водi 3,2 мг/л. Об’єктивно: емаль всiх
зубiв має крейдоподiбний матовий вiдтiнок
з окремими темно-коричневими плямами на
поверхнi, а також рiзної форми дефектами з
щiльними краями, особливо вираженими на
фронтальних зубах верхньої щелепи. Визна-
чте форму флюорозу у цього хворого:

A. Ерозивна
B.Штрихова
C. Плямиста
D. Крейдоподiбно-крапчаста
E. Деструктивна

176. Для пломбування карiозної порожнини
середньої глибини в 37 (II клас за Блеком)
у чоловiка 35-ти рокiв лiкар обрав технiку
пошарової реставрацiї. Яким з композитiв у
даному випадку слiд вкрити дно i стiнки карi-
озної порожнини для створення початкового
суперадаптивного шару?

A. Текучий
B. Конденсуючий
C. Макронаповнений
D. Мiкрогiбридний
E. Мiкронаповнений

177. У дiвчинки 13-ти рокiв кровоточивiсть
ясен i рухливiсть переднiх зубiв протягом
останнього мiсяця. Об’єктивно: слизова обо-
лонка ясен у дiлянцi нижнiх рiзцiв i iклiв на-
брякла, гiперемована, кровить пiд час доти-
ку. Рухливiсть цих зубiв I ступеня, пародон-

тальнi кишенi - 3 мм. На ортопантомограмi
- збуток кiсткової тканини мiжальвеолярних
перегородок на 1/3 їх висоти. Визначається
скупченiсть фронтальних зубiв нижньої ще-
лепи. ГI - 4,2. Консультацiя якого спецiалiста
необхiдна у першу чергу?

A. Ортодонт
B.Невропатолог
C. Ендокринолог
D. Гематолог
E. Гастроентеролог

178.Хворий 45-ти рокiв скаржиться на немо-
жливiсть пережовування їжi внаслiдок втра-
ти бокових зубiв. Решта зубiв має рухомiсть
I-II ступеня. Яка конструкцiя протезiв най-
бiльш доцiльна?

A. Знiмна шина-протез
B.Незнiмнi мостоподiбнi протези
C.Протези з металевим базисом
D. Бюгельний протез
E. Знiмний пластинковий протез

179. Хворий 65-ти рокiв скаржиться на бiль
довготривалого характеру в зубi нижньої
щелепи з правого боку, який збiльшується
при накушуваннi. Ранiше зуб лiкувався з при-
воду карiєсу. Об’єктивно: на жувальнiй по-
верхнi 36 зуба пломба, перкусiя болiсна. По
перехiднiй складцi у дiлянцi проекцiї коренiв
36 зуба є нориця з гнiйним вiддiленням. Який
найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Хронiчний гранулюючий перiодонтит
B. Радикулярна кiста нижньої щелепи
C. Загострення хронiчного перiодонтиту
D. Хронiчний фiброзний перiодонтит
E. Хронiчний гранулематозний перiодонтит

180. При оглядi дитини 8-ми рокiв на ве-
стибулярнiй поверхнi 11,12,21,22 зубiв на
тлi щiльної емалi виявленi плями перлинно-
бiлого кольору, блискучi, безболiснi при зон-
дуваннi, якi поступово переходять в незмiне-
ну емаль. При УФ опромiненнi плями флю-
оресцують блакитним кольором. Дитина до
3-х рокiв жила у зонi, де вмiст фтору у питнiй
водi становив 2 мг/л. Про яке некарiозне ура-
ження iде мова?

A. Плямиста форма флюорозу
B.Штрихова форма флюорозу
C. Ерозивна форма флюорозу
D. Мiсцева гiпоплазiя
E. Системна гiпоплазiя

181. В клiнiку ортопедичної стоматологiї
звернулася пацiєнтка iз скаргами на утру-
днене вiдкривання рота. Якi м’язи забезпе-
чують опускання нижньої щелепи?

A. Щелепно-пiд’язиковий, двочеревцевий,
пiдборiдно-пiд’язиковий
B.Жувальний, медiальний крилоподiбний
C. Скроневий м’яз, латеральний крилоподi-
бний, двочеревцевий
D. Круговий м’яз рота, щелепно-пiд’язиковий
E. Пiдборiдно-пiд’язиковий, медiальний кри-
лоподiбний
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182. Пацiент 45-ти рокiв з дiагнозом: генера-
лiзований пародонтит, рухомiсть 13, 12, 21,
22, 23 зубiв II ступеня. Звернувся в клiнiку з
метою протезування пiсля видалення 11 зу-
ба. Яка ортопедична конструкцiя буде бiльш
рацiональною в даному випадку в компле-
ксному лiкуваннi генералiзованого пародон-
титу?

A. Комбiнацiя фотополiмерного матерiалу зi
скловолоконним каркасом
B. Iмедiат-протез
C. Адгезивний мостоподiбний протез
D. Суцiльнолитий мостоподiбний металоке-
рамiчний протез
E. Вантове шинування

183. Хворий 65-ти рокiв висловлює скар-
ги на хрускiт, лускання в обох скронево-
нижньщелепних суглобах (СНЩС), бiль пiд
час змiщення нижньої щелепи вправо, шум
у вухах, сухiсть у ротi, глосалгiю. 6 мiсяцiв
користується повним знiмним протезом на
нижню щелепу. Ревматичнi захворювання
пацiєнт заперечує. Об’єктивно: нижня тре-
тина обличчя укорочена, пiдборiдна складка
рiзко виражена, кути рота опущенi, заїди,
трiщини. Пальпаторно: хрускiт пiд час рухiв
у СНЩС. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Синдром Костена
B.Артрит СНЩС
C. Артроз СНЩС
D. Вивих СНЩС
E. Артрозо-артрит СНЩС

184. Хворому 45-ти рокiв проводиться пре-
парування зубiв. Через 15 хвилин пiсля про-
ведення знеболювання 4% р-ном Ubistesini
forte з’явилися гiперемiя шкiрних покривiв,
збiльшення частоти серцевих скорочень, го-
ловний бiль, зомлiння. Ранiше у хворого не
вiдзначалося подiбної реакцiї на даний ане-
стетик. Яке ускладнення виникло у хворого?

A. Пiдвищення артерiального тиску
B.Анафiлактичний шок
C. Зомлiння
D. Колапс
E. Iнфаркт мiокарда

185. Постраждалий отримав травму обличчя
та скроневої дiлянки. Встановлено дiагноз:
перелом виличної дуги. Вiдростки яких кi-
сток черепа пошкодженi?

A. Скроневий вiдросток виличної кiстки i
виличний вiдросток скроневої кiстки
B. Виличний вiдросток лобної кiстки i вили-
чний вiдросток скроневої кiстки
C. Скроневий вiдросток виличної кiстки i
виличний вiдросток лобної кiстки
D. Виличний вiдросток верхньої щелепи i
виличний вiдросток скроневої кiстки
E. Виличний вiдросток верхньої щелепи i
виличний вiдросток лобної кiстки

186. Чоловiк 20-ти рокiв скаржиться на са-
мочинний бiль у 24 зубi, який виник раптово
1 добу тому i триває приблизно 15 хвилин.
Об’єктивно: в 24 зубi на дистальнiй конта-

ктнiй поверхнi глибока карiозна порожни-
на з навислими стiнками, виповнена свiтлим
м’яким дентином i не сполучена з порожни-
ною зуба. На холодовий подразник виникає
рiзкий бiль, який поступово вщухає. Перку-
сiя безболiсна. Оберiть оптимальний метод
лiкування:

A. Вiтальна екстирпацiя
B. Вiтальна ампутацiя
C. Бiологiчний метод
D. Девiтальна ампутацiя
E. Девiтальна екстирпацiя

187. Хворий 25-ти рокiв скаржиться на бiль
при накушуваннi на 15 зуб, який виник 2 до-
би тому, бiль постiйного ниючого характеру
i значно посилився за останню добу. Об’є-
ктивно: коронка 15 сiрого кольору, на медi-
альнiй контактнiй поверхнi - глибока карiо-
зна порожнина, що сполучається з порожни-
ною зуба. Перкусiя - рiзко болiсна, слизова
оболонка ясен у проекцiї верхiвки кореня
25 зуба - гiперемована. Болiсний регiонар-
ний лiмфатичний вузол. На рентгенограмi -
вогнище деструкцiї кiстки в перiапiкальнiй
дiлянцi з нечiткими, розмитими контурами.
Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Загострення хронiчного перiодонтиту
B. Гострий серозний перiодонтит
C. Гострий гнiйний перiодонтит
D. Хронiчний гранулюючий перiодонтит
E. Гострий серозний перiодонтит, фаза iнто-
ксикацiї

188. Хворий 27-ми рокiв направлений
ортопедом-стоматологом для ендодонти-
чного лiкування 45 зуба. Об’єктивно: корон-
ка 45 зруйнована, на бiчнiй поверхнi язика й
на слизовiй оболонцi щоки, у дiлянцi безпо-
середнього контакту з 45, спостерiгаються
бляшки мацерованого епiтелiю сiруватого
кольору, якi дещо пiдвищуються над поверх-
нею слизової оболонки. Язичок та пiдне-
бiннi дужки застiйно-червоного кольору, а
на твердому пiднебiннi виявляються папули,
оточенi червоним обiдком i вкритi сiруватим
епiтелiєм. Пiдщелепнi, шийнi, надключичнi,
пiдключичнi лiмфовузли збiльшенi, безболi-
снi. Який попереднiй дiагноз?

A. Вторинний сифiлiс
B. Хронiчний рецидивуючий афтозний сто-
матит
C. Червоний вiвчак, стадiя утворення бляшок
D. М’яка лейкоплакiя
E. Червоний плескатий лишай

189. Чоловiку 20-ти рокiв, який страждає на
iнсулiнозалежний цукровий дiабет, з метою
хiрургiчної санацiї порожнини рота прове-
дено анестезiю Ultracain DS-forte. Якi ускла-
днення можуть виникнути в цьому випадку?

A. Порушення вмiсту глюкози в кровi
B.Пiдвищення артерiального тиску
C. Клонiчнi судоми
D. Алергiйний дерматит
E. Токсичний шок
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190. Хворий 43-х рокiв висловлює скарги на
рухливiсть i значне оголення шийок зубiв ни-
жньої щелепи у фронтальнiй дiлянцi. Об’є-
ктивно: ясна в дiлянцi 44, 43, 42, 41, 31, 32, 33,
34 блiдi, з цiанотичним вiдтiнком, без крово-
течi. Зуби 42, 41, 31, 32 мають рухливiсть I-II
ступеня. Скупченiсть 42, 41, 31, 32. Вiдзнача-
ється оголення шийок 42, 41, 31, 32 на 1/2; 43,
33 на 1/4 довжини кореня. Яку ортопедичну
конструкцiю доцiльно використати в даному
випадку?

A. Суцiльнолита знiмна шина
B. Балочна шина за Курляндським
C. Ковпачкова шина
D. Напiвкоронкова шина
E. Напiвкiльцева шина

191. Дитинi 7-ми рокiв необхiдно провести
пластику вуздечки верхньої губи. Який пла-
стичну операцiю необхiдно виконати для по-
довження вуздечки верхньої губи?

A. Пластика за Дiффенбахом
B.Пластика мiсцевими тканинами за Тiршем
C. Послаблюючi розтини слизової
D. Пластика клаптем на нiжцi
E. Пластика мiсцевими тканинами за Шима-
новським

192. Хлопчик 12-ти рокiв з’явився до лiкаря-
стоматолога для завершення лiкування 36 з
приводу загострення хронiчного перiодон-
титу. Скарг немає. Об’єктивно: герметична
пов’язка в 36 збережена, перкусiя зуба без-
болiсна, слизова оболонка в дiлянцi 36 без
патологiчних змiн, безболiсна пiд час паль-
пацiї. Який матерiал доцiльно використати
для пломбування кореневих каналiв у дано-
му випадку?

A. Сiлер iз гутаперчевим штифтом
B.Цинк-євгенолова паста
C. Резорцин-формалiнова паста
D. Кальцiйвмiсна паста
E. Фосфат-цемент

193. У хiрургiчний кабiнет стоматологiчної
полiклiнiки звернувся хворий зi скаргами на
бiль зуба на верхнiй щелепi злiва. Хворому
поставлено дiагноз: хронiчний перiодонтит
24 зуба. Якi анестезiї необхiдно провести для
безболiсного видалення 24 зуба?

A. Iнфраорбiтальну i пiднебiнну анестезiї
B. Туберальну i пiднебiнну анестезiї
C. Iнфраорбiтальну i рiзцеву анестезiї
D. Туберальну i рiзцеву анестезiї
E. Термiнальну i туберальну анестезiї

194. Хворому 60-ти рокiв виготовляють час-
тковий знiмний протез на верхню щелепу.
Визначена центральна оклюзiя. Який насту-
пний етап протезування?

A. Перевiрка воскової конструкцiї протеза
B.Накладання протеза
C. Виготовлення гiпсових моделей
D. Корекцiя протеза
E. Одержання вiдбиткiв

195. У хлопчика 12-ти рокiв внаслiдок трав-
ми у дiлянцi 44 i 45 зубiв вiдзначається па-
тологiчне змiщення альвеолярного вiдрос-
тка тiла нижньої щелепи, розрив слизової
оболонки альвеолярного вiдростка. Яке до-
даткове обстеження необхiдно провести для
уточнення дiагнозу?

A. Рентгенографiя нижньої щелепи у прямiй i
бiчнiй проекцiях
B. Рентгенографiя черепа у аксилярнiй прое-
кцiї
C. Рентгенографiя у прямiй проекцiї i нижньої
щелепи за Парме
D. Томограма нижньої щелепи
E. -

196. Дитина 5-ти рокiв отримала травму.
Об’єктивно: коронки 51 i 61 коротшi за сусi-
днi на 1/2. Слизова оболонка у дiлянцi 51 i 61
гiперемовнаа, набрякла. На рентгенограмi
перiодонтальна щiлина в апiкальнiй дiлян-
цi коренiв 51 i 61 вiдсутня, верхiвки коренiв
51 i 61 заглибленi у губчасту речовину тiла
нижньої щелепи. Оберiть оптимальне лiку-
вання:

A. Видалення 51 i 61 зубiв
B.Шинування зубiв
C. Диспансерне спостереження
D. Протизапальна терапiя
E. Резекцiя 51 i 61, їх шинування

197. Дитина 10-ти рокiв скаржиться на бiль
i припухлiсть у пiднижньощелепнiй дiлянцi
злiва, бiль пiд час прийому їжi. Об’єктивно:
рот вiдкривається у повному обсязi, слизова
оболонка пiд’язикового валика гiперемова-
на, з вивiдної протоки видiляється гнiй. На
рентгенограмi злiва у пiднижньощелепнiй
дiлянцi виявлена тiнь овальної форми. Який
найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Калькульозний сiалоаденiт пiднижньоще-
лепної слинної залози
B.Остеома нижньої щелепи
C. Стороннє тiло
D. Хронiчний лiмфаденiт
E. Хронiчний сiалоаденiт

198. Хворий скаржиться на деформацiю аль-
веолярного вiдростка лiвої верхньої щеле-
пи. Об’єктивно: коронка 25 зуба зруйнвана
карiозним процесом. На рентгенограмi бiля-
носових пазух лiва верхньощелепна пазуха
наполовину завуальована з чiткою куполо-
подiбною межею. На рентгенограмi 25 зуба
перiодонтальна щiлина у верхiвки пiднебiн-
ного кореня вiдсутня. Який дiагноз найбiльш
iмовiрний?

A. Радикулярна кiста, що проросла у верх-
ньощелепну пазуху
B. Хронiчний риногенний гайморит
C. Хронiчний одонтогенний гайморит
D. Кiста слизової оболонки верхньощелепної
пазухи
E. Рак верхньої щелепи

199. Пацiєнтку 26-ти рокiв непокоять крово-
точивiсть ясен. Хворiє на цукровий дiабет
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впродовж 3-х рокiв. Об’єктивно: ясеннi со-
сочки в дiлянцi всiх зубiв гiперемованi, на-
бряклi, перекривають коронки зубiв майже
на 1/3 їх висоти. Який метод дослiдження не-
обхiдно провести з метою диференцiальної
дiагностики?

A. Рентгенографiя
B.Проба Пiсарєва-Шиллєра
C. Вакуумна проба
D. Реопародонтографiя
E. Стоматоскопiя

200. Батьки дитини 3-х рокiв звернулись до
стоматолога-педiатра з метою санацiї поро-
жнини рота у дитини. Дитина хвора на ДЦП.

Об’єктивно: множинний карiєс зубiв, слизо-
ва оболонка ясен гiперемована, гiгiєна поро-
жнини рота незадовiльна. Який метод сана-
цiї порожнини рота доцiльно застосувати у
даному випадку?

A. Санацiя порожнини рота пiд загальним
знеболюванням
B. Санацiя порожнини рота пiд мiсцевим
iн’єкцiйним знеболюванням
C. Санацiя порожнини рота пiд мiсцевим
аплiкацiйним знеболюванням
D. Санацiя порожнини рота без проведення
знеболювання
E. Санацiя порожнини рота пiсля застосуван-
ня заспокiйливих препаратiв
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А    кишеня  карман   похилий наклонный 
арсен мышьяк   клапоть  лоскут   поширеність  распространённость 
Б    клацання  щелканье   правець столбняк 
багатоформна  многоформная   ковзаючий скользящий   припасування      подгонка 
бешиха рожа   ковтання глотание   протока проток  
блювання рвота   комин дымоход   пташиний  птичий 
борозна борозда    комірка  лунка   пухир  пузырь 
брудний грязный    крейдоподібний  меловидный   пухкий рыхлый 
буряк свекла   крихкий       хрупкий      пухлина  опухоль 
В    кукса  культя   Р  
вагітність  беременность    куксовий культевой   ретельний  тщательный 
важіль рычаг   куля  шар   решта остаток 
верхівка верхушка   кут угол   рідина  жидкость 
вигин  изгиб   кутній коренной    розчин  раствор 
вилиця скула    Л    розчух  расчёс 
виличний   скуловой    ливарний литьевой   рухомість подвижность 
вимова произношение   лискучий  лоснящийся   рясний  обильный 
виразка язва   лусочка чешуйка   С  
виросток  мыщелок   лущення  шелушение   самочинний самопроизвольный 
висипання  высыпания   М    свербіж  зуд 
висування    выдвижение   малюнок  рисунок   свідомість  сознание 
вівчак  волчанка   мармуровий мраморный   своєчасно  своевременно 
відбиток  отпечаток,оттиск   маячіння бред   сибірка  сибирская язва 
віддалений отсроченный   мереживо кружево   сироватка  сыворотка 
відновлення   восстановление   метелик бабочка     сироподібний  творожистый 
відсрочений  отсроченный   мигдалик  миндалина   сирнистий творожистый 
відчуття  ощущение    м'яз мышца   сірчистий  сернистый 
вільний свободный   Н    скроневий височный 
вірогідний достоверный   набряк отёк   скроня  висок 
віяло веер   навантаження  нагрузка   скупченість скученость 
вміст содержание   напад приступ   скутість  скованность 
вогнепальний   огнестрельный   нашарування  наслоения   слина  слюна 
вогнетривкий огнеупорный   негайний немедленный   смоктання сосание 
вогнищевий  очаговый   недолік недостаток   смужка полоска 
водень водород   недосконалий  несовершенный        сполучення      сообщение 
вологий влажный   нежить насморк   спостереження наблюдение 
втручання вмешательство   нездужання   недомогание   спрага жажда 
вуздечка уздечка      непритомність  потеря сознания   стеля потолок 
Г    несправжій  ложный   стовбур ствол 
гачок крючок   нориця  свищ   сторонній инородный 
гвинт  винт   нудота тошнота   стрижень стержень 
гілка  ветвь   О    стрічка лента 
горб  бугор   обличкування  облицевание   струм ток 
горбик бугорок   облямівка кайма   суглоб сустав 
груднина грудина   обмеження ограничение   судоми судороги 
гугнявість  гнусавость   обриси      очертания   суцільнолита  цельнолитая 
Д    оголення     обнажение     схил склон 
двочеревцевий  двубрюшный   ознака признак   східці  ступеньки 
дзьобоподібні клювообразные   окістя надкостница   сходинка  ступенька 
довгастий продолговатый   окріп  кипяток   Т  
долоня ладонь   окуляри очки   твердіння отверждение 
драбина лестница   оперізувати опоясывать   тимчасовий временный 
дротяний проволочный   осередковий очаговый   тремтіння дрожь 
Ж    отруєння отравление   трійчастий тройничный 
жувальний жевательный   очниця  глазница   тулуб туловище 
З    П    тьмяний тусклый 
забарвлення окраска   паління  курение   У  
забій, забиття ушиб   парцеляна фарфор   уповільнений замедленный 
забити ушибить   передчасний  преждевременный   ураження поражение 
загальмований заторможенный   перепона препятствие   усунення  устранение 
звітність отчётность   пересувний передвижной   ускладнення осложнение 
загоєння заживление   перетинка перепонка   ущільнення уплотнение 
залізо железо   печіння  жжение   Х  
залоза железа   печія изжога   хвилеподібний волнообразный 
запалення воспаление   підборіддя  подбородок   хибний ложный 
запаморочення  головокружение   підлога пол   Ч  
затискач зажим   піднебіння  нёбо   черевний брюшной 
зіниця зрачок   площина  плоскость   чоло лоб 
знеболення обезболивание   пляма  пятно   Ш  
знепритомніти потерять сознание   повіка    веко   шар  слой 
знімний съёмный   подовження  удлинение     швидкоминущий быстропроходящий 
зомління  обморок   подразник  раздражитель   шорсткий  шершавый 
зроговіння ороговение   подряпина  царапина   шпиталь  госпиталь 
зупинка остановка   поживний питательный   штучний  искусственный 
І    пологи  роды   Щ  
ікло  клык   полум'я пламя   щільний плотный 
імовірний    вероятный    помилка ошибка   Я  
К    порожнина полость   ядуха удушье 
каптур капюшон   потилиця затылок   ясна' ́ десна 

 


