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ДЕРЖАВНА ОРГАНІЗАЦІЯ “ЦЕНТР ТЕСТУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ З 

ВИЩОЮ ОСВІТОЮ НАПРЯМІВ ПІДГОТОВКИ “МЕДИЦИНА” І “ФАРМАЦІЯ” ПРИ МІНІСТЕРСТВІ 

ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ”. 

 

ІНСТРУКЦІЯ 
Кожне з пронумерованих запитань або незавершених тверджень 

у цьому розділі супроводжується відповідями або завершенням 

твердження. Оберіть ОДНУ відповідь (завершене твердження), яка є 

НАЙКРАЩОЮ у даному випадку та замалюйте у бланку відповідей 

коло, яке містить відповідну латинську літеру. 
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1.Хворий 64-х рокiв звернувся до стома-
толога зi скаргами на наявнiсть новоутво-
рення на губi. Об’єктивно: на незмiненiй
червонiй облямiвцi нижньої губи мiститься
утворення напiвкулястої форми розмiром
5х5 мм, вкрите щiльно прикрiпленими сiри-
ми лусочками, що виступає над поверхнею.
Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Бородавчастий передрак
B.Папiлома
C. Кератоакантома
D. Абразивний преканцерозний хейлiт
Манганоттi
E.Обмежений передраковий гiперкератоз

2. Пацiєнту 30-ти рокiв надавалося ендо-
донтичне лiкування 34 зуба з приводу го-
строго обмеженого пульпiту. Проведено
пломбування каналу гутаперчею i епокси-
дним сiлером i контрольна рентгенограма.
Назвiть основний критерiй якостi пломбу-
вання:

A. Коренева пломба щiльно заповнює весь
канал i розташована на рiвнi фiзiологiчної
верхiвки
B. Коренева пломба щiльно заповнює весь
канал i розташована на рiвнi анатомiчної
верхiвки
C. Коренева пломба з незначним надли-
шком виведена за апiкальний отвiр
D. Коренева пломба розташована на рiвнi 2
мм не доходячи до рентгенологiчної верхiв-
ки кореня
E. Коренева пломба розташована на рiвнi
фiзiологiчної верхiвки

3. В результатi ускладненого карiєсу у дiв-
чинки 6-ти рокiв були видаленi 74, 75, 84, 85
зуби. Були виготовленi знiмнi замiснi про-
тези. Через який час необхiдно проводити
корекцiю протезiв?

A. Через 1 рiк
B. Через 2 роки
C. Через 2,5 роки
D. Через 1,5 року
E. Через пiвроку

4. Хворий 48-ми рокiв скаржиться на вiд-
чуття сухостi у порожнинi рота, печiння
слизової оболонки. Об’єктивно: на слизо-
вiй оболонцi твердого пiднебiння на межi
з м’яким пiднебiнням, вiдмiчається зрого-
вiння епiтелiю у виглядi сiрувато-бiлої ме-
реживоподiбної, опалесцентної поверхнi з
червоними вкрапленнями. Який найбiльш
iмовiрний дiагноз?

A. Лейкоплакiя Таппейнера
B. Кандидозний стоматит
C.М’яка лейкоплакiя
D. Червоний вовчак
E. Червоний плескатий лишай

5. Хворий 26-ти рокiв скаржиться на на-
явнiсть нориць на шкiрi в дiлянцi нижньої
щелепи праворуч. Об’єктивно: температу-

ра тiла 37,2-37,8oC . Обличчя асиметричне
за рахунок набряку в дiлянцi кута нижньої
щелепи справа.Шкiра червоно-синюшного
вiдтiнку. Визначають 4 норицi з незна-
чними крихкоподiбними видiленнями. При
пальпацiї слабко-болiсний дерев’янистий
iнфiльтрат з окремими дiлянками флукту-
ацiї. Вiдкривання рота до 1,5 см. Який най-
бiльш iмовiрний дiагноз?

A.Актиномiкоз нижньої щелепи
B. Ретромолярний перiостит
C. Хронiчний одонтогенний остеомiєлiт
D.Мiгруюча гранульома обличчя
E. Рак нижньої щелепи

6. Хворий 35-ти рокiв звернувся за допомо-
гою через 3 доби пiсля видалення 37 зуба, зi
скаргами на погiршення загального стану.
Об’єктивно: хворий блiдий, температура
38, 1oC . Нижня щелепа лiворуч муфтопо-
дiбно потовщена, м’якi тканини навколо
набряклi, вiдкривання рота утруднене. Пе-
рехiдна складка на рiвнi 48, 47, 45 зубiв на-
брякла, слизова оболонка гiперемована, з
комiрки 47 зуба видiляється гнiй, перкусiя
48, 47, 45 болiсна. В областi нижньої губи
- парестезiя. Який найбiльш iмовiрний дiа-
гноз?

A. Гострий остеомiєлiт нижньої щелепи
B. Гострий перiодонтит 47 зуба
C.Флегмона пiднижньощелепної дiлянки
D. Нагноєння радикулярної кiсти нижньої
щелепи
E. Гострий перiостит нижньої щелепи

7. Хвора 40-ка рокiв скаржиться на крово-
течу ясен i рухливiсть зубiв. Хворiє близько
трьох рокiв. Об’єктивно: регiонарнi лiмфа-
тичнi вузли не збiльшенi, безболiснi, ясна
на всьому протязi набряклi, гiперемованi,
пародонтальнi кишенi глибиною 5-6 мм iз
серозним ексудатом, рухливiсть зубiв I-II
ступеня. На рентгенограмi деструкцiя мiж-
альвеолярних перегородок на 1/2 їхньої ви-
соти. Який остаточний дiагноз?

A. Генералiзований пародонтит II ступеня, у
стадiї загострення
B. Генералiзований катаральний гiнгiвiт,
хронiчний перебiг
C. Генералiзований пародонтит II ступеня,
хронiчний перебiг
D. Генералiзований пародонтит III ступеня,
у стадiї загострення
E. Генералiзований пародонтит III ступеня,
хронiчний перебiг

8.Пiд час обстеження порожнини рота хво-
рого 69-ти рокiв на фонi повної вiдсутностi
зубiв, виявлений ”рухливий альвеолярний
гребiнь” на верхнiй щелепi; атрофiя 2 сту-
пеня за Шредером. Слизова оболонка по-
мiрно рухлива. Якому вiдбитку за ступенем
компресiї слiд вiддати перевагу?
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A. Диференцiйований
B. Компресiйний
C. Декомпресiйний
D. Комбiнований
E. З тиском

9.Пацiєнт 56-ти рокiв скаржиться на збiль-
шення нижньої губи, бiль вiд гарячого, ки-
слого, солоного, злипання губ ранками.
Об’єктивно: нижня губа збiльшена. У се-
реднiй третинi зони Клейна - декiлька дрi-
бних слинних залоз з розширеними гир-
лами, з яких проступають прозорi краплi.
Червона облямiвка суха, з трiщинами та
ерозiями, лущиться. Який найбiльш iмовiр-
ний дiагноз?

A. Гландулярний хейлiт, серозна форма
B. Гландулярний хейлiт, гнiйна форма
C. Ексфолiативний хейлiт, суха форма
D. Ексфолiативний хейлiт, ексудативна
форма
E. Екзематозний хейлiт, хронiчна форма

10. Пiд час профогляду у юнака 18-ти ро-
кiв лiкар-стоматолог виявив на спинцi та
бiчнiй поверхнi язика округлi та гладень-
кi дiлянки дiаметром 0,5х1,0 см, оточенi
бiлуватим вiнчиком. У зiскобi визначаю-
ться поодинокi клiтини Candida albicans,
Treponema pallidum. Який остаточний дiа-
гноз?

A. Вторинний сифiлiс
B. Кандидозний глосит
C. Ромбовидний глосит
D. Атрофiчний кандидоз
E. Десквамативний глосит

11. Хвора 40-ка рокiв звернулася зi скарга-
ми на бiль вiд холодного, солодкого в 11,
21 зубах, косметичний дефект. Об’єктив-
но: в 11, 21 зубах в областi екватора вести-
булярної поверхнi коронки зуба виявленi
дефекти емалi овальної форми, якi розта-
шованi навскоси, з гладеньким, блискучим,
щiльним дном. В анамнезi - тиреотоксикоз.
Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Некроз емалi
B. Клиноподiбний дефект
C. Поверхневий карiєс
D. Ерозiя твердих тканин зуба
E.Незавершений амелогенез

12. Хвора 38-ми рокiв скаржиться на по-
стiйний ниючий бiль, що пiдсилюється при
накушуваннi. Ранiше зуб лiкований з при-
воду пульпiту. Об’єктивно: у 37 пломба збе-
режена, перкусiя рiзко болiсна. На рентге-
нограмi: вогнище деструкцiї кiсткової тка-
нини з нечiткими межами в областi верхiв-
ки дистального кореня. Який остаточний
дiагноз?

A. Загострення хронiчного гранулюючого
перiодонтиту
B. Гострий гнiйний перiодонтит
C. Загострення хронiчного гранулематозно-
го перiодонтиту
D. Загострення хронiчного гангренозного
пульпiту
E. Загострення хронiчного фiброзного
перiодонтиту

13. До щелепно-лицевого вiддiлення до-
ставлений хворий 32-х рокiв з ознаками
задухи. Пiсля огляду встановлено: оскол-
ковий перелом нижньої щелепи у менталь-
ному вiддiлi, дислокацiйна асфiксiя. Якi не-
вiдкладнi манiпуляцiї необхiдно здiйснити?

A. Зафiксувати язик лiгатурою
B. Звiльнити просвiт ротоглотки вiд сто-
роннього тiла
C.Негайно накласти трахеостому
D. Зафiксувати рухомi клаптi слизової
оболонки
E.Провести конiкотомiю

14. Дитинi 5,5 рокiв. При профiлактичному
оглядi визначено вiдсутнiсть фiзiологiчних
дiастем, трем та уступу Цилiнського; гор-
бики молочних молярiв добре вираженi.
Лiнощi жування. Вкажiть вiрнi дiї ортодон-
та:

A. Взяти на диспансерний облiк до 2 групи
B. Втручання ортодонта не потрiбнi
C. Необхiдно здiйснювати апаратурне лiку-
вання
D. Взяти на диспансерний облiк до 1 групи
E. Здiйснити повторний огляд пiсля прорi-
зування перших постiйних молярiв

15. Пiд час огляду у дитини 7-ми рокiв ви-
явленi матовi плями у пришийкових дiлян-
ках 12, 11, 21, 22 та фiсурах 36 та 46 зубiв.
Емаль у дiлянках плям шорстка, без бли-
ску, забарвлюється розчином метиленово-
го синього. З анамнезу: дитина перебувала
на стацiонарному лiкуваннi з приводу пнев-
монiї. Якi екзогеннi профiлактичнi заходи
доцiльно призначити пацiєнту?

A. Електрофорез препаратiв кальцiю
B.Полоскання фторвмiсними розчинами
C.Аплiкацiї фторвмiсних гелiв
D.Нанесення фторвмiсних лакiв
E.Аплiкацiї фосфорвмiсних препаратiв

16. Дитина 15-ти рокiв, що хворiє на ане-
мiю, скаржиться на болiсну припухлiсть у
лiвiй пiднижньощелепнiй дiлянцi обличчя,
яка з’явилась пiсля переохолодження. При
оглядi визначається асиметрiя обличчя за
рахунок припухлостi тканин лiвої пiдни-
жньощелепної дiлянки, шкiра слабко гiпе-
ремована. Пiд час пальпацiї визначається
болiсне утворення, розмiром 3x5 см, спая-
не зi шкiрою та навколишнiми тканинами.
Яке лiкування необхiдне хворому на дру-
гий день пiсля розкриття абсцесу?
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A. Медикаментозна терапiя, промивання
рани розчинами антисептикiв, загальне
УФО
B. Промивання рани антисептиками, анти-
бiотикотерапiя
C.Промивання рани антисептиками, антигi-
стамiннi препарати
D. Промивання рани антисептиками, фiзiо-
лiкування
E. Промивання рани антисептиками, знебо-
люючi лiки

17.У хворого 70-ти рокiв пiд час огляду в дi-
лянцi 25, 26 зубiв встановлено збiльшення
альвеолярного вiдростка, що має округлу
форму, у центрi - виразка, що вкрита не-
кротичною тканиною, 25 i 26 зуби рухомi.
Пiднижньощелепнi лiмфовузли збiльшенi.
Яке обстеження необхiдно хворому?

A. Рентгенограма альвеолярного вiдростка
i гайморової порожнини, гiстологiчне дослi-
дження
B. Рентгенологiчне дослiдження альвеоляр-
ного вiдростка i гайморової порожнини
C. Гiстологiчне дослiдження тканин вираз-
ки, рентгенологiчне дослiдження гайморо-
вої порожнини
D. Рентгенологiчне дослiдження альвеоляр-
ного вiдростка, цитологiчне дослiдження
E. Диспансерне спостереження, цитологi-
чне дослiдження виразки

18. До клiнiки звернувся хлопчик 10-ти ро-
кiв. Об’єктивно: скошене назад пiдборiддя,
виразна пiдборiдно-губна борозна; нижня
губа вкладається пiд верхнi рiзцi. Верх-
ня губа не прикриває рiзцiв. Якому пато-
логiчному прикусу вiдповiдають зазначенi
ознаки?

A. Прогнатичний
B.Прогенiчний
C. Вiдкритий
D. Глибокий
E. Бiпрогнатичний

19. Хлопчику 13-ти рокiв для проведення
дiагностики зубощелепних аномалiй ви-
готовленi контрольно-дiагностичнi моде-
лi. Якi вимiрювальнi точки на премолярах
верхньої щелепи для визначення ширини
зубного ряду?

A. Середина мiжгорбикової фiгури перших
премолярiв
B. Середина мiжгорбикової фiгури других
премолярiв
C. Верхiвка щiчного горбика перших пре-
молярiв
D. Верхiвка щiчного горбика других премо-
лярiв
E. Контактна точка мiж першим та другим
премолярами

20. Школярка 11-ти рокiв звернулася до
стоматолога шкiльної амбулаторiї з приво-
ду естетичного дефекту зубiв верхньої та
нижньої щелеп. З анамнезу: токсична ди-

спепсiя, рахiт на першому роцiжиття.Об’є-
ктивно: на вестибулярнiй та жувальнiй по-
верхнях усiх зубiв - поглиблення рiзноманi-
тних розмiрiв та форм з гладкою, блиску-
чою, щiльною поверхнею блiдо-жовтого
кольору. Зондування дефектiв та реакцiя
на температурнi подразники безболiснi.
Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Системна гiпоплазiя
B. Численний карiєс
C. Ерозiї твердих тканин зубiв
D.Флюороз
E. Клиноподiбнi дефекти

21. Хворий 35-ти рокiв звернувся зi скарга-
ми на наявнiсть припухлостi у дiлянцi ни-
жньої щелепи, рухливiсть зубiв, бiль, який
непокоїть переважно вночi. Пухлину помi-
тив 2 мiсяцi тому, тиждень тому з’явилося
онiмiння нижньої губи. Об’єктивно: пухли-
на нерухома, щiльної консистенцiї, слизова
оболонка над нею блiда. На рентгенограмi:
дiлянки ущiльнення кiстки з нечiткими ме-
жами, наявнi кiстковi голки, розташованi
перпендикулярно до поверхнi щелепи. Яке
захворювання можна припустити?

A. Саркома нижньої щелепи
B. Рак нижньої щелепи
C.Остеобластокластома нижньої щелепи
D.Амелобластома
E. Загострення хронiчного остеомiєлiту

22. Хворий звернувся до хiрурга-
стоматолога зi скаргами на пiдвищення
температури тiла до 37, 6oC , припухлiсть
м’яких тканин, бiль у 47 зубi на нижнiй ще-
лепi злiва, який посилюється при дотику
зубом-антагонiстом. Пiд час огляду спосте-
рiгається згладженiсть перехiдної складки
альвеолярного вiдростка з вестибулярного
боку в дiлянцi зруйнованого 47 зуба. Який
найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Гострий одонтогенний гнiйний перiостит
B. Гострий серозний перiодонтит
C. Хронiчний перiодонтит у стадiї заго-
стрення
D. Гострий одонтогенний остеомiєлiт
E.Пародонтальний абсцес

23. Хвора 30-ти рокiв звернулася зi скарга-
ми на вiдсутнiсть зубiв, естетичний та фо-
нетичний дефекти. Об’єктивно: присутнi
12, 11, 21, 22 зуби. Яка конструкцiя протеза
найрацiональнiша в естетичному та фун-
кцiональному планi?

A. Частковий пластинковий протез
B. Бюгельний протез
C.Мостоподiбний протез
D.Частковий пластинковий протез iз дугою
E. Знiмний мостоподiбний протез

24.Хворий 32-х рокiв звернувся зi скаргами
на виникнення сильного болю у порожнинi
рота при прийомi їжi, розмовi, неприєм-
ний запах з рота, захриплiсть. Об’єктив-
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но: наявнiсть мiхурiв i їх залишкiв iз серо-
зним вмiстом, що мають тонку плiвку, ло-
калiзуються на слизовiй оболонцi щiк, губ,
язика, особливо в ретромолярнiй дiлянцi.
Ерозiї рiзного розмiру, яскраво-червоного
кольору, округлої форми. При видаленнi
плiвки мiхура вiдбувається вiдшарування
плiвки епiтелiю на видимо незмiненiй сли-
зовiй оболонцi. Який найбiльш iмовiрний
дiагноз?

A. Пухирчатка
B. Багатоформна ексудативна еритема
C. Пемфiгоїд
D. Бульозна форма червоного плоского
лишаю
E. Герпетиформний дерматит Дюрiнга

25. Пацiєнтовi 34-х рокiв планується виго-
товити куксову вкладку та пластмасову ко-
ронку на 23 зуб. Об’єктивно: коронка 23 зу-
ба зруйнована до краю ясен. Лiкар вигото-
вив воскову композицiю кукси зi штифтом,
пiсля переведення її в метал, припасував,
зафiксував висфат-цементом, та одержав
вiдбиток кукси гiпсом. На якому етапi до-
пущена помилка?

A. Одержання вiдбитка кукси
B. Вiдливання в метал
C. Виготовлення воскової композицiї
D. Фiксацiя кукси
E.Припасування кукси

26. Хвора 42-х рокiв скаржиться на бiль
правої половини голови, обмеження ру-
хiв нижньої щелепи, цокання, перiодичний
спазм жувальної мускулатури. Об’єктив-
но: обличчя симетричне, вiдкривання ро-
та обмежене. При пальпацiї в правому
скронево-нижньощелепному суглобi вiдмi-
чаються хрускiт пiд час рухiв нижньої ще-
лепи. При оглядi порожнини рота виявле-
ний дефект зубного ряду справа II класу за
Кенедi. Який дiагноз найбiльш iмовiрний?

A. Больова дисфункцiя правого скронево-
нижньощелепного суглоба
B. Контрактура правого скронево-
нижньощелепного суглоба
C. Артрозо-артрит правого скронево-
нижньощелепного суглоба
D. Осифiкуючий мiозит
E. Гострий артрит

27. У пацiєнта 38-ми рокiв пiд час огляду:
мостоподiбнi протези з опорою на 14, 15,
16, 23, 24, 25, 26 зуби, патологiчне стирання
34, 35, 36, 44, 45, 46 зубiв. Передчаснi конта-
кти в областi мостоподiбних протезiв; сли-
зова оболонка альвеолярних вiдросткiв -
без патологiчних змiн. Яка оклюзiя в пацi-
єнта?

A.Первинна травматична
B.Центральна
C.Права бокова
D. Лiва бокова
E.Передня

28. Пацiєнт 34-х рокiв скаржиться на бiль
та кровоточивiсть ясен. Об’єктивно: на-
бряк та гiперемiя маргiнальної частини
ясен на всьому протязi. В дiлянцi 16, 15 та
43-33 пародонтальнi кишенi глибиною 3-
3,5 мм з серозним ексудатом, пiд’ясеневий
зубний камiнь. Рухливiсть зубiв I ступеня.
Рентгенологiчно: резорбцiя мiжальвеоляр-
них перегородок до 1/3 висоти. Який най-
бiльш iмовiрний дiагноз?

A. Генералiзований пародонтит I ступеня,
загострений перебiг
B. Хронiчний катаральний гiнгiвiт
C. Генералiзований пародонтит II ступеня,
хронiчний перебiг
D. Генералiзований пародонтит, початковий
ступiнь
E. Генералiзований пародонтит I ступеня,
хронiчний перебiг

29. У хворого 47-ми рокiв пiд час лiкуван-
ня хронiчного фiброзного пульпiту 36 зу-
ба методом вiтальної екстирпацiї раптово
виникло вiдчуття страху, яке супроводжу-
валося загальною слабкiстю, болем за гру-
дниною та втратою свiдомостi. Об’єктив-
но: зiницi розширенi, виражена блiдiсть
шкiри, зниження артерiального тиску, та-
хiкардiя. Прояви якого стану у хворого?

A.Анафiлактичний шок
B.Непритомнiсть
C. Гiпоксичний колапс
D.Набряк Квiнке
E. Колапс

30. Пацiєнту 19-ти рокiв пiд час препару-
вання карiозної порожнини 25 випадково
перфоровано дах пульпової камери. Який
метод лiкування оптимальний в данiй ситу-
ацiї?

A. Бiологiчний метод
B.Метод вiтальної екстирпацiї
C.Метод вiтальної ампутацiї
D.Метод девiтальної екстирпацiї
E.Метод девiтальної ампутацiї

31. Хлопчик 12-ти рокiв звернувся до лi-
каря зi скаргами на бiль, припухлiсть, по-
червонiння в дiлянцi правого нижньоще-
лепного суглоба. Бiль виникає самовiль-
но, вiдмiчається почуття стискання i розпи-
рання в дiлянцi СНЩС. Температура тiла -
37,6oC . Обмеження рухомостi нижньої ще-
лепи. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?
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A. Артрит правого СНЩС
B.Артроз правого СНЩС
C. Хвороба Рейтера
D. Деформуючий юнацький артроз правого
СНЩС
E.Анкiлоз правого СНЩС

32. Хворий 68-ми рокiв скаржиться на па-
рестезiю слизової оболонки рота справа,
а також на скутiсть i тугорухомiсть пра-
вого скронево-нижньощелепного суглоба
вранцi. Протягом доби рухомiсть нижньої
щелепи зростає. Для якого захворювання
найбiльш характернi цi симптоми?

A. Артроз
B. Больова дисфункцiя суглоба
C. Гострий артрит
D. Хронiчний артрит
E.Анкiлоз

33. У хворого 53-х рокiв у заднiй третинi
язика по середнiй лiнiї ромбоподiбна дiлян-
ка розмiром 0,5х2,0 см червоного кольору,
яка не виступає над рiвнем навколишнiх
тканин. Дiагностована гладенька форма
ромбоподiбного глоситу. Яка тактика лi-
каря?

A. Лiкування не потребує
B. Хiрургiчне лiкування
C. Рентгенотерапiя
D. Крiотерапiя
E. Дiатермокоагуляцiя

34. У хворої 47-ми рокiв при обстежен-
нi лiкар-стоматолог визначає вид прикусу
- характер змикання зубiв у центральнiй
оклюзiї. Якi ознаки центральної оклюзiї
вiн оцiнює без проведення додаткових ме-
тодiв обстеження?

A. Зубнi, лицевi
B.Нейром’язевi, суглобовi
C. Суглобовi, лицевi
D. Нейром’язевi, лицевi
E. Ковтальнi, зубнi

35. Пацiєнту 38-ми рокiв пiд час ви-
готовлення металокерамiчного протезу
на нижню щелепу з опорою на 34, 37
зуби отриманi повнi анатомiчнi вiдби-
тки А-силiконовим матерiалом Паназил
(Rettenbach). Якi рекомендованi виробни-
ком термiни вiдливки моделей?

A. Не ранiше 2-х годин
B. Через 30 хвилин
C. Через 1 годину
D. Не пiзнiше 7 днiв
E.Не пiзнiше 30 днiв

36. Хворий 39-ти рокiв звернувся зi скарга-
ми на наявнiсть косметичного дефекту у
передньому зубi на верхнiй щелепi. Об’є-
ктивно: у 11 зруйнований медiальний кут
коронки, на медiальнiй поверхнi карiозна
порожнина у межах плащового дентину,
виповнена щiльним пiгментованим денти-

ном. Пiсля обстеження встановлений дi-
агноз: хронiчний середнiй карiєс. Який з
пломбувальних матерiалiв доцiльно засто-
сувати при вiдновленнi даного дефекту?

A.Мiкрогiбридний композит
B.Мiкронаповнений композит
C.Мiнiнаповнений композит
D.Макронаповнений композит
E.Нанонаповнений композит

37. Хвора 25-ти рокiв звернулася до стома-
толога зi скаргами на рiзко болiснi вира-
зочки у порожнинi рота, що неодноразово
виникають i спонтанно загоюються впро-
довж 10-ти днiв. Страждає на хронiчний
гастрит, хронiчний ентероколiт впродовж
5-ти рокiв. Об’єктивно: на слизовiй обо-
лонцi щоки i по перехiднiй складцi на фонi
гiперемiї i набряку виявленi 3 афти, вкритi
фiбринозним нальотом, рiзко болiснi. Регi-
онарнi лiмфовузли не збiльшенi, загальний
стан не порушений. Встановiть найбiльш
iмовiрний попереднiй дiагноз:

A. Хронiчний рецидивуючий афтозний
стоматит
B. Хронiчний рецидивуючий герпес
C. Вторинний рецидивуючий сифiлiс
D. Ерозивна форма лейкоплакiї
E. Червоний вовчак

38. Пацiєнту перед видаленням 46 прове-
дена торусальна анестезiя. Через три хви-
лини пiсля анестезiї у хворого розвинувся
парез мiмiчної мускулатури. Що зумовило
таке ускладнення?

A. Анастомоз щiчного нерва з гiлками
лицевого нерва
B. Анастомоз нижньокомiркового нерва з
гiлками лицевого нерва
C.Мiкроiнсульт
D. Травми гiлок лицевого нерва
E. Анастомоз язикового нерва з гiлками
лицевого нерва

39. Хворому 25-ти рокiв, що знаходиться
на лiкуваннi у щелепно-лицевому стацiо-
нарi з приводу адамантиноми гiлки i кута
нижньої щелепи злiва, призначена ради-
кальна операцiя - резекцiя лiвої половини
нижньої щелепи. Оберiть найбiльш рацi-
ональний метод знеболювання для прове-
дення операцiї:

A. Ендотрахеальний наркоз
B.Мiсцева провiдникова анестезiя
C. Мiсцева провiдникова анестезiя з преме-
дикацiєю
D. Термiнальна (iн’єкцiйна) мiсцева анесте-
зiя
E. Внутрiшньовенний наркоз

40. Хворий 40-ка рокiв звернувся зi скар-
гами на бiль у дiлянцi фронтальної групи
зубiв на нижнiй щелепi, який посилюється
пiд час вживання їжi. Об’єктивно: стертiсть
коронок зубiв на нижнiй щелепi бiльш, нiж
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на 2/3. Дiагноз: патологiчне стирання зу-
бiв на нижнiй щелепi III ступеня важко-
стi. Результати якого дiагностичного тесту
є вирiшальними при виборi ортопедичної
конструкцiї в даному випадку?

A. ЕОД зубiв
B. Томографiя голови
C. Електромiографiя жувальних м’язiв
D. Електротопометрiя жувальних м’язiв
E.Прицiльна рентгенографiя зубiв

41.Пацiєнтка 43-х рокiв звернулася в клiнi-
ку зi скаргами на збiльшення губ. Вперше
набряк губ з’явився рiк тому, який швидко
минув, але губи залишилися дещо збiльше-
ними. Два днi тому, пiсля переохолодження,
губи знову збiльшилися. Об’єктивно: верх-
ня i нижня губи рiзко збiльшенi в розмi-
рi, бiльше праворуч; при пальпацiї м’якi,
еластичнi, безболiснi, слiдiв вiд натискання
не залишається. Язик набряклий, на його
спинцi - складки. Який остаточний дiагноз?

A. СиндромМелькерсона-Розенталя
B. Гранулематозний хейлiт Мiшера
C. Набряк Квiнке
D. Синдром Ашера
E. Трофедема Мейжа

42. Хвора 48-ми рокiв звернулася зi скарга-
ми на нездужання, припухлiсть обличчя,
бiль у зубi на нижнiй щелепi. Зуб турбує
протягом 5-ти днiв. Об’єктивно: у правiй
навколовушно-жувальнiй областi щiльний,
болiсний iнфiльтрат. Шкiра трохи гiпере-
мована. 38 зуб зруйнований, зондування
гирл кореневих каналiв безболiсне, перку-
сiя - рiзко болiсна, ясна i слизова оболонка
щоки дещо гiперемованi, набряклi. Вiдкри-
вання рота рiзко обмежене. З вивiдних про-
токiв видiляється чиста слина, гирла прото-
кiв не змiненi. Який остаточний дiагноз?

A. Флегмона навколовушно-жувальної
дiлянки
B. Гострий гнiйний паротит
C. Загострення хронiчного перiодонтиту 38
зуба
D. Гострий гнiйний перiостит нижньої щеле-
пи
E.Флегмона щоки

43. До лiкаря-стоматолога звернувся хво-
рий 38-ми рокiв зi скаргами на бiль i кро-
вотечу з носа, що виникли пiсля травми.
Об’єктивно: асиметрiя обличчя за рахунок
ущiльнення правої виличної дiлянки, гема-
тома у клiтковину повiк правого ока. Вiд-
кривання рота в неповному обсязi. Прикус
не порушений. При пальпацiї визначається
сходинка по правому нижньоочному краю.
Тактильна чутливiсть трохи знижена в пра-
вiй пiдочнiй дiлянцi. Який з методiв лiку-
вання показаний даному хворому в першу
чергу?

A. Репозицiя кiстки
B.Остеосинтез
C.Остеотомiя
D. Реплантацiя
E.Позаротове витяжiння

44. Хворий 25-ти рокiв звернувся до стома-
толога зi скаргами на короткочасний бiль у
зубi на нижнiй щелепi справа при вживан-
нi солодкого, гарячого, холодного. Об’є-
ктивно: в 36 зубi на контактнiй поверхнi
карiозна порожнина, що не сполучається з
порожниною зуба, дентин розм’якшений.
Зондування дна карiозної порожнини бо-
лiсне, перкусiя безболiсна. ЕОД- 16 мкА.
Який остаточний дiагноз?

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

45.Хворий 50-ти рокiв направленийна кон-
сультацiю до хiрурга-стоматолога. Об’є-
ктивно: на яснах, бiля шийки 46 зуба без-
болiсний нарiст яскраво-червоного кольо-
ру, неправильної форми, горбистий, м’якої
консистенцiї, кровоточить самочинно, а та-
кож вiд дотику iнструментом. Який най-
бiльш iмовiрний дiагноз?

A.Ангiоматозний епулiд
B. Лiмфангiома
C.Фiброзний епулiд
D.Фiброма
E. Лiпома

46. Звернувся хворий 61-го року зi скарга-
ми на повну втрату зубiв на нижнiй щелепi
(останнi 4 зуба видаленi близько 3 тижнiв
тому). Об’єктивно: в областi видалених зу-
бiв виражений кiстковий виступ, болючий
при пальпацiї. Вiд хiрургiчного втручан-
ня на комiрковiй частинi вiдростку пацi-
єнт вiдмовився. Було вирiшено виготовити
повний знiмний двошаровий пластинковий
протез. З якої пластмаси буде виготовлена
пiдкладка?

A.ПМ-С, ортосил-м
B. Боксил-екстра
C. Карбопласт Редонт
D.Акродент, акрилоксид
E.Протакрил, протакрил-м

47. До лiкаря-ортодонта звернулась пацiєн-
тка 15-ти рокiв зi скаргами на естетичний
дефект переднiх зубiв. Об’єктивно: нижня
третина обличчя завищена, губи в станi фi-
зiологiчного спокою не змикаються. Мiж
фронтальними зубами наявна вертикальна
щiлина 4 мм, боковi зуби змикаються по I
класу за Енглем. Який найбiльш iмовiрний
дiагноз?



Крок 3 Стоматологiя (україномовний варiант, вiтчизнянi студенти) 2016 рiк 7

A. Вiдкритий прикус
B.Прогенiя
C. Прогнатiя
D. Глибокий прикус
E.Перехресний прикус

48. Мати дитини 7-ми рокiв скаржиться на
незвичайний вигляд переднiх зубiв дитини.
Об’єктивно: вогнища гiпоплазiї на емалi,
що локалiзуються на рiжучих краях всiх
центральних рiзцiв, iкол та горбах перших
молярiв, а також латеральних рiзцях ни-
жньої щелепи. В якому вiцi дитини вiдбу-
лося порушення мiнералiзацiї?

A. З 6 мiсяцiв до 1 року
B. З 1 до 3-4 рокiв
C. 5-8-й мiсяцi внутрiшньоутробного розви-
тку
D. 1-3-й мiсяцi життя
E. 6-й мiсяць внутрiшньоутробного розви-
тку

49. Хлопчик 10-ти рокiв з’явився для кон-
трольного огляду. 21 зуб лiкувався 3 мiся-
цi тому з приводу гострого серозного пе-
рiодонтиту. Кореневий канал запломбова-
ний пастою з гiдроокисом кальцiю. Дитина
скарг не висловлює. Об’єктивно: гермети-
чна тимчасова пломба в 21 зубi збереже-
на, ознаки запалення перiодонту вiдсутнi.
На Ro-грамi: рiст кореня не визначається
(його довжина не збiльшена), верхiвка не
сформована, верхiвковий отвiр не закри-
тий, ознак хронiчного запалення перiодон-
ту немає. Якою повинна бути подальша лi-
кувальна тактика?

A. Повторний контроль через 3 мiсяцi
B. Промивання та висушування каналу,
повторна обтурацiя гiдроокисом кальцiю,
накладання герметичної пов’язки. Кон-
троль через 3-6 мiсяцiв
C. Змiнити герметичну пов’язку на постiйну
пломбу
D. Видалення пасти з каналу, його iнстру-
ментальна та медикаментозна обробка,
заповнення гiдроокисом кальцiю з виведен-
ням його за верхiвковий отвiр, накладання
герметичної пов’язки. Контроль через 3
мiсяцi
E. Видалення пасти з каналу та його постiй-
на обтурацiя традицiйними методами

50. Виберiть iз нижче перейменованих най-
простiший i найефективнiший спосiб про-
фiлактики западiння язика у хворих, що
знаходяться тимчасово без свiдомостi:

A. Введення S-подiбного повiтроводу
B. Введення носового повiтроводу
C. Iнтубацiя трахеї
D. Прошивання i витягнення язика
E. Трахеостомiя

51. На прийомi у лiкаря-стоматолога пацi-
єнт 72-х рокiв скаржиться на сухiсть сли-
зової оболонки порожнини рота, її набря-
клiсть, збiльшення язика. З анамнезу: 2 ро-

ки тому перенiс iнфаркт мiокарда з пору-
шенням ритму по типу миготливої аритмiї.
Вiдмiчає набряки на ногах, задуху. Який по-
переднiй дiагноз?

A.Недостатнiсть кровообiгу
B. Iшемiчна хвороба серця, стенокардiя
C. Розшарування аорти
D.Недостатнiсть мiтрального клапану
E. Бронхiальна астма

52. Пацiєнтка 28-ми рокiв звернулася зi
скаргами на бiль у зубi при прийомi кислої
або солодкої їжi, який зникає пiсля усунен-
ня подразникiв. Скарги з’явилися 2 тижнi
тому. До лiкаря не зверталася. Об’єктивно:
в пришийковiй дiлянцi 23 - дефект емалi
розмiром 2-3 мм, з шорстким дном, фарбу-
ється 1% розчином метиленового синього.
Який остаточний дiагноз?

A. Гострий поверхневий карiєс
B. Гострий початковий карiєс
C. Гiпоплазiя емалi
D. Ерозiя твердих тканин зуба
E. Клиноподiбний дефект

53. Хлопчик 10-ти рокiв скаржиться на на-
бряклiсть нижньої губи, яка з’явилася ра-
птово пiсля укусу оси, утруднення дихання.
Об’єктивно: нижня губа збiльшена в 3 рази,
шкiра у дiлянцi набряку блiда. У порожнинi
рота визначається набряклiсть язика. Сли-
зова порожнини рота у дiлянцi м’якого пiд-
небiння набрякла. Який найбiльш iмовiр-
ний дiагноз?

A.Набряк Квiнке
B. Контактний алергiчний хейлiт
C.Макрохейлiт
D. Екзематозний хейлiт
E.Атопiчний хейлiт

54.У хворого 66-ти рокiв в анамнезi цукро-
вий дiабет. Пiсля хiрургiчного втручання
загальний стан погiршився, апатiя, слабка
реакцiя на подразники, розлад свiдомостi.
Об’єктивно: сухi слизовi оболонки, язик з
коричневим нальотом, знижений тургор
шкiри, тахiкардiя, артерiальна гiпотензiя.
Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Гiперглiкемiчна кома
B. Тромбогеморагiчний синдром
C. Гiпоглiкемiчна кома
D. Гiпотиреоїдна кома
E. Гостра печiнкова недостатнiсть

55. У хворого 42-х рокiв на вестибулярнiй
поверхнi, у пришийковiй дiлянцi 47 зуба ви-
явлена порожнина, виповнена демiнералi-
зованим дентином. Який матерiал є опти-
мальним для використання у данiй ситуа-
цiї?



Крок 3 Стоматологiя (україномовний варiант, вiтчизнянi студенти) 2016 рiк 8

A. Цемiон
B. Срiбна амальгама
C. Spectrum
D. Degufil
E. Dyrect

56. Хвора 58-ми рокiв звернулася до сто-
матолога зi скаргами на бiль у дiлянцi ни-
жньої губи, пiдборiддя,щоки, зубiв нижньої
щелепи злiва. Бiль тривалий, виникає ра-
птово, посилюється та розповсюджується
на прилягаючi дiлянки обличчя. Вночi на-
пади повторюються неодноразово. Об’є-
ктивно: куркових зон не спостерiгається,
пiд час проведення анестезiї больовий на-
пад не зникає, характер його нiяк не змiню-
ється. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Неврит III гiлки трiйчастого нерва
B.Невралгiя II гiлки трiйчастого нерва
C. Невралгiя III гiлки трiйчастого нерва
D. Неврит II гiлки трiйчастого нерва
E. Гострий пульпiт 36 зуба

57. У дитини мiсячного вiку, природжене
незрощення верхньої губи злiва. Який вiк є
оптимальним для проведення хейлопласти-
ки?

A. 3-6 мiсяцiв
B.Першi днi життя
C. 1-2 роки
D. 3-4 роки
E. 4-5 рокiв

58. При визначеннi характеру контактiв
мiж зубами та протезом в положеннi цен-
тральної оклюзiї хворому наклали на зуби
розiгрiтий вiск i декiлька разiв попросили
накусити. В окремих мiсцях вiск був проку-
шений до дiрок. Що було внаслiдок цього
встановлено?

A. Точки передчасного контакту
B. Нормальне спiввiдношення контактiв
зубiв
C. Змiщення нижньої щелепи пiд час обсте-
ження
D. Завищення прикусу в мiсцях прокусу
E. -

59. Пацiєнт 32-х рокiв скаржиться на сти-
рання переднiх зубiв. Об’єктивно: на пiдне-
бiннiй поверхнi 12, 11, 21, 22 зубiв та губнiй
поверхнi 42, 41, 31, 32 зубiв дiлянки стиран-
ня емалi до дентиноемалевої межi, висо-
та коронок не змiнена. В дiлянцi молярiв
i премолярiв спостерiгається стирання жу-
вальних горбкiв наполовину. Висота при-
кусу не змiнена. Яка форма патологiчного
стирання у даного пацiєнта?

A. Вертикальна, генералiзована, компенсо-
вана
B. Горизонтальна, локалiзована, компенсо-
вана
C. Змiшана, локалiзована, компенсована
D. Вертикальна, локалiзована, компенсова-
на
E. Змiшана, генералiзована, субкомпенсо-
вана

60. У пацiєнта 45-ти рокiв через 6 днiв пi-
сля фiксацiї мостоподiбного протезу з’я-
вився ниючий бiль у дiлянцi опорного 45,
що посилюється вiд термiчних подразни-
кiв. Об’єктивно: 45 та 48 зуби є опорами
суцiльнолитого мостоподiбного протеза,
який вiдповiдає усiм клiнiчним вимогам.
Яка помилка допущена лiкарем при виго-
товленнi протеза?

A. Неадекватне препарування опорних
зубiв
B.Неправильний вибiр конструкцiї протезу
C. Функцiональне перевантаження опорно-
го зуба
D. Травмування маргiнального пародонту
E. Завищення висоти прикусу на 45 зубi

61. Хворому в клiнiцi було виготовлено
повний знiмний протез на верхню щелепу,
через декiлька днiв вiн звернувся до лiкарнi
зi скаргами на вiдчуття печiння пiд проте-
зом та бiль пiд час користування проте-
зом. Пiд час огляду слизова оболонка має
темно-вишневий колiр, набрякла, спосте-
рiгаються дiлянки з порушенням цiлiсно-
стi епiтелiю у виглядi ерозiї та полiпозних
розростань. Який найбiльш iмовiрний дiа-
гноз?

A. Розлитий хронiчний протезний стоматит
з гiперплазiєю
B. Травматичний хронiчний катаральний
протезний стоматит
C. Травматичний хронiчний виразковий
стоматит
D. Вогнищевий хронiчний катаральний
протезний стоматит
E. Вогнищевий хронiчний виразковий сто-
матит

62. Дитинi 10 рокiв. Скарги на вiдсутнiсть
коронки 11 зуба. Яка конструкцiя штифто-
вого зуба найбiльш рацiональна для усу-
нення даного дефекту?

A. Iльїної-Маркосян
B. Ричмонда
C. Катца
D. Логана
E.Паршина

63.Чоловiк 23-х рокiв звернувся до хiрурга-
стоматолога зi скаргами на рiзкi, самочин-
нi, постiйнi болi у лiвому СНЩС, що по-
силюються при найменшому русi нижньої
щелепи. У спокої бiль зменшується. Вiд-
значається обмеження екскурсiї н/щ, спе-
реду козелка лiвого вуха болiснiсть. Голов-
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ний бiль, запаморочення, пiдвищення тем-
ператури тiла до 37,4oC . Для якого захво-
рювання СНЩС найбiльш характерна ця
клiнiчна картина?

A. Гострий артрит
B. Хронiчний артрит
C. Внутрiшньосуглобовий фiброзний анкi-
лоз
D. Артроз
E. Синдром Костена

64.У пацiєнта 18-ти рокiв на прийомi у сто-
матолога з’явився шум в вухах, онiмiння
пальцiв на руках i ногах, холодний пiт, ви-
никли загальна слабкiсть, запаморочення,
нудота та короткочасна втрата свiдомостi
- до 1 хвилини. Який найбiльш iмовiрний
дiагноз?

A. Непритомнiсть
B.Анафiлактичний шок
C. Колапс
D. Iнфаркт мiокарда
E. Iнсульт

65. Хворий 55-ти рокiв звернувся до сто-
матолога зi скаргами на перiодичнi болi
в правому СНЩС, що виникають пiд час
розмови i при широкому вiдкриваннi рота.
3 мiсяцi тому була травма i перелом ни-
жньої щелепи. Який патологiчний процес
розвивається у хворого?

A. Хронiчний артрит
B.Анкiлоз СНЩС
C. Гострий артрит
D. Контрактура нижньої щелепи
E.Артроз СНЩС

66.Дитину 12-ти рокiв турбує оголенняши-
йок переднiх зубiв нижньої щелепи. Об’є-
ктивно: слизова оболонка ясенного краю
бiля 31 i 41 зубiв набрякла, цiанотична, гi-
перемована. Вуздечка нижньої губи вко-
рочена. Рентгенологiчно в цiй дiлянцi спо-
стерiгається деструкцiя кортикальної пла-
стинки та остеопороз губчастої речовини
мiжзубної перегородки. Який попереднiй
дiагноз?

A. Хронiчний локалiзований пародонтит
B. Загострення катарального гiнгiвiту
C. Хронiчний генералiзований пародонтит
D. Загострення локалiзованого пародонти-
ту
E. Хронiчний катаральний гiнгiвiт

67. Дитина 14-ти рокiв скаржиться на регу-
лярну кровоточивiсть ясен пiд час чищен-
ня зубiв i вживання твердої їжi протягом
декiлькох рокiв. Об’єктивно: слизова обо-
лонка ясен у фронтальних дiлянках щелеп
набрякла, слабко гiперемована, має цiано-
тичне забарвлення. Рельєф ясенного краю
змiнений. Рентгенологiчно в цих дiлян-
ках вiдзначається деструкцiя кортикаль-
ної пластинки альвеоли i остеопороз вер-
хiвок мiжзубних перегородок. Який най-

бiльш iмовiрний дiагноз?

A. Хронiчний генералiзований пародонтит,
легкий ступiнь
B. Хронiчний локалiзований пародонтит,
середнiй ступiнь
C. Хронiчний катаральний гiнгiвiт, середнiй
ступiнь
D. Хронiчний катаральний гiнгiвiт, легкий
ступiнь
E. Хронiчний локалiзований пародонтит,
легкий ступiнь

68. Дiвчинка 13-ти рокiв скаржиться на
розростання i регулярну кровоточивiсть
ясен пiд час їжi та чищення зубiв протягом
року. Слизова оболонка ясен у фронталь-
нiй дiлянцi щелеп набрякла, застiйно гiпе-
ремована,має цiанотичнийвiдтiнок. Ясеннi
сосочки та ясенний край збiльшенi у розмi-
рi, перекривають коронковi частини зубiв
майже наполовину, легко кровоточать при
iнструментальному дослiдженнi. Визнача-
ються значнi нашарування м’якого зубного
нальоту. Прикус дистальний, глибоке пере-
криття. Визначте попереднiй дiагноз:

A. Хронiчний гiпертрофiчний гiнгiвiт, гра-
нулююча форма, середнiй ступiнь
B. Хронiчний гiпертрофiчний гiнгiвiт, фi-
брозна форма, важкий ступiнь
C. Хронiчний гiпертрофiчний гiнгiвiт, гра-
нулююча форма, легкий ступiнь
D. Хронiчний гiпертрофiчний гiнгiвiт, фi-
брозна форма, легкий ступiнь
E. Хронiчний гiпертрофiчний гiнгiвiт, гра-
нулююча форма, важкий ступiнь

69. Батьки 4,5-рiчної дитини вiдзначають,
що невдовзi пiсля прорiзування зубiв емаль
почала сколюватись. Об’єктивно: корон-
кова частина всiх тимчасових зубiв стерта
бiльш нiж на половину. Емаль практично
вiдсутня, зуби мають водянисто-сiрий ко-
лiр, гладку поверхню. Яке додаткове дослi-
дження необхiдне?

A. Рентгенографiя
B. Електроодонтометрiя
C.Фарбування метиленовим синiм
D.Фарбування йодовмiсними розчинами
E. Трансiлюмiнацiйне

70. Чоловiк 43-х рокiв звернувся зi скарга-
ми на рухливiсть зубiв. Об’єктивно: ясеннi
сосочки згладженi, кровоточивiсть II сту-
пеня, ПК- 6-7 мм, рухливiсть зубiв II-III
ступеня. Який попереднiй дiагноз?

A. Генералiзований пародонтит III ступеня,
хронiчний перебiг
B. Генералiзований пародонтит III ступеня,
загострений перебiг
C. Генералiзований пародонтоз III ступеня
D. Генералiзований пародонтит II ступеня,
хронiчний перебiг
E. Генералiзований пародонтит I ступеня,
хронiчний перебiг
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71.Чоловiк 38-ми рокiв звернувся зi скарга-
ми на оголення коренiв зубiв, бiль вiд тем-
пературних i хiмiчних подразникiв. Об’є-
ктивно: ясна анемiчнi, ретракцiя у дiлянцi
рiзцiв та iклiв 4-5 мм, клиноподiбнi дефе-
кти у 14, 15, 24, 34, 44 зубах. Який попере-
днiй дiагноз?

A. Пародонтоз II ступеня
B. Генералiзований пародонтит I ступеня,
хронiчний перебiг
C. Пародонтоз III ступеня
D. Генералiзований пародонтит II ступеня,
хронiчний перебiг
E.Пародонтоз I ступеня

72. Пацiєнт 29-ти рокiв звернувся в клiнiку
зi скаргами на наявнiсть порожнини в 25
зубi. Дiагноз: хронiчний фiброзний пульпiт
25 зуба. Де повинна знаходитися межа ко-
реневої пломби?

A. Не доходячи 1,0-1,5 мм до рентгенологi-
чної верхiвки кореня
B. Не доходячи 2,0-2,5 мм до рентгенологi-
чної верхiвки кореня
C. Не доходячи 3,0-3,5 мм до рентгенологi-
чної верхiвки кореня
D. За межами кореня
E.На рiвнi анатомiчної верхiвки

73. Хвора 56-ти рокiв скаржиться на перiо-
дичний тупий бiль у скроневiй дiлянцi злi-
ва, вiдчуття ”хрускоту” у суглобi, ранкову
тугорухомiсть щелепи. Вважає себе хво-
рою 5-6 рокiв. На томограмi визначається
сплощення суглобової голiвки, звуження
суглобової щiлини. Вiдзначається частко-
ва вторинна адентiя з деформацiєю зубних
рядiв. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Деформуючий артроз СНЩС I стадiї
B. Хронiчний артрит СНЩС
C. Синовiїт СНЩС
D. Синдром больової дисфункцiї СНЩС
E.Первинний склерозуючий остеоартроз

74. Юнак 17-ти рокiв звернувся до стомато-
лога зi скаргами на темну пляму на зубi, яку
побачив пiсля видалення сусiднього. При
обстеженнi 25 зуба в центрi медiальної по-
верхнi виявлена коричнева пляма 2 мм у дi-
аметрi, матова при висушуваннi, зонд не за-
тримується. При просвiчуваннi зуба FOTI
(фототрансiлюмiнацiя) контури дефекту
визначаються в пiдповерхневомушарi ема-
лi. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Хронiчний початковий карiєс
B. Гострий початковий карiєс
C. Гострий поверхневий карiєс
D. Хронiчний поверхневий карiєс
E. Хронiчний середнiй карiєс

75. Пацiєнтка 25-ти рокiв звернулася до
стоматолога зi скаргами на появу плям у
пришийковiй дiлянцi фронтальних зубiв
верхньої щелепи. При обстеженнi 12, 11,
21, 22 в пришийковiй дiлянцi свiтлi дiлянки

демiнералiзацiї емалi, матовi при висушу-
ваннi, фарбуються 2% р-ном метиленово-
го синього. При просвiчуваннi зуба FOTI
(фототрансiлюмiнацiя) - контури дефекту
визначаються в пiдповерхневихшарах ема-
лi. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Гострий початковий карiєс
B. Хронiчний початковий карiєс
C. Гострий поверхневий карiєс
D. Хронiчний поверхневий карiєс
E. Хронiчний середнiй карiєс

76. При обстеженнi пацiєнтки 25-ти рокiв,
що з’явилася з метою профогляду, кiнчик
зонда стоматолога затримався у фiсурi 48
зуба. Краї дефекту емалi свiтлi, матовi при
висушуваннi. При просвiчуваннi зуба FOTI
(фототрансiлюмiнацiя) контури дефекту
визначаються в межах емалi. Який най-
бiльш iмовiрний дiагноз?

A. Гострий поверхневий карiєс
B. Хронiчний початковий карiєс
C. Гострий початковий карiєс
D. Хронiчний поверхневий карiєс
E. Хронiчний середнiй карiєс

77.У хворого 45-ти рокiв у результатi спор-
тивної травми вiдбувся незначний вiдкол
медiального кута 21 зуба.Пiсля проведення
обстеження був поставлений дiагноз: трав-
матичний перелом коронки 21 зуба. ЕОМ-
8 мкА. Яка тактика лiкаря на даному етапi?

A.Фiзiотерапевтичне лiкування 21 зуба
B. Ендодонтичне лiкування 21 зуба
C. Видалення 21 зуба
D. Розтин в дiлянцi перехiдної складки бiля
21 зуба
E. Iн’єкцiя антибiотика по перехiднiй склад-
цi бiля 21 зуба

78. У клiнiку ЩЛХ доставлено хворого у
станi алкогольного сп’янiння легкого сту-
пеня. Шкiра щiк i пiдборiддя побiлiшали,
при торканнi не чуттєвi. Пiсля того як хво-
рого зiгрiли, у нього з’явився пекучий бiль,
чуттєвiсть вiдсутня, розвинулась рiзка гiпе-
ремiя шкiри в цих дiлянках. Який найбiльш
iмовiрний дiагноз?

A. Вiдмороження щiк i пiдборiддя I ступеня
B. Вiдмороження щiк i пiдборiддя III ступе-
ня
C. Вiдмороження щiк i пiдборiддя II ступеня
D. Вiдмороження щiк i пiдборiддя IV ступе-
ня
E. Вiдмороження щiк i пiдборiддя III-IV
ступеня

79. До СВПХГ надiйшов поранений iз
осколковим проникаючим у лiву гаймо-
рову пазуху пораненням верхньої щелепи,
ЗЧМТ тяжкого ступеня.Поранений непри-
томний. Якi фактори, що впливають на
розвиток клiнiки, необхiдно враховувати
щелепно-лицевому хiрургу при складаннi
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плану комплексного лiкування в цьому ви-
падку?

A. Розвиток синдрому взаємного обтяження
B. Ступiнь ЧМТ
C. Вид травмуючого агента
D. Вид вогнепального поранення
E. Ступiнь ЧМТ та вид травмуючого агента

80. На прийомi хворий 37-ми рокiв рапто-
во почав скаржитись на сильний головний
бiль, серцебиття, сухiсть у ротi. Зi слiв хво-
рого звичайний АТ- 130/80 мм рт.ст. Об’є-
ктивно: обличчя гiперемоване, гiпергiдроз,
тахiкардiя, АТ- 190/100 мм рт.ст. Який не-
вiдкладний стан має мiсце у хворого?

A. Гiпертонiчний криз
B.Напад стенокардiї
C. Гостра серцева недостатнiсть
D. Iнфаркт мiокарда
E. Тиреотоксичний криз

81.До ортодонта звернулися батьки з дити-
ною 8-ми рокiв зi скаргами на неправильне
розташування зуба на верхнiй щелепi. Пiд
час обстеження: 12 розташований пiдне-
бiнно. Мiсця у зубнiй дузi немає. У якому
напрямку визначається аномалiя розташу-
вання 12?

A. Сагiтальний
B.Навколо вiсi
C. Вертикальний
D. Трансверзальний
E. Горизонтальний

82. На медоглядi у пацiєнта 53-х рокiв на
вестибулярнiй поверхнi 45, 44, 43, 33, 34,
35, 23, 24, 13, 14 виявленi дефекти твердих
тканин. Стiнки щiльнi, блискучi, гладенькi,
безболiснi пiд час зондування i термiчного
подразнення. Який найбiльш iмовiрний дi-
агноз?

A. Клиноподiбнi дефекти
B.Пришийковий карiєс
C. Пришийковий некроз емалi
D. Ерозiя твердих тканин зуба
E. Гiпоплазiя емалi

83. У хворого 28-ми рокiв пiдвищена тем-
пература тiла до 38oC , закладення правої
половини носа, гнiйнi видiлення, неприєм-
ний запах, набряк правої щоки, зруйнова-
ний перший, другий моляр на рiвнi ясен,
зуби не пролiкованi. Яким шляхом прони-
кла iнфекцiя у верхньощелепний синус?

A. Одонтогенним
B. Риногенним
C. Гематогенним
D. Травматичним
E.Алергiчним

84.У хворої 70-ти рокiв пiсля видалення зу-
ба на нижнiй щелепi не зупиняється крово-
теча з комiрки, шкiра обличчя почервонi-
ла, важко дихає. Що в першу чергу треба

зробити?

A. Визначити артерiальний тиск, при по-
требi нормалiзувати
B. Ввести дицинон
C. Ввести вiкасол
D.Накласти гемостатичну губку на комiрку
зуба
E. Ушити рану кетгутом

85. У хворого 29-ти рокiв з пошкодженням
щелепно-лицевої дiлянки злiва пальпатор-
но визначається: порушення рельєфу ни-
жнього краю орбiти, бiчного краю орбiти,
порушення вилично-альвеолярного парос-
тка. Який попереднiй дiагноз?

A.Пошкодження виличної кiстки
B.Пошкодження верхньої щелепи
C.Пошкодження виличної дуги
D.Пошкодження кiсток носа
E.Пошкодження гiлки нижньої щелепи

86. Хвора 35-ти рокiв госпiталiзована пi-
сля ДТП. Об’єктивно: вiдмiчається рухо-
мiсть верхньої щелепи разом з кiстками
носа, вiдкритий прикус, припухлiсть м’яких
тканин середньої зони обличчя, кровови-
лив у склеру ока, симптом ”сходинки” по
нижньоорбiтальному краю з двох бокiв та
вилично-щелепному шву, носова кровоте-
ча. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A.Перелом верхньої щелепи за Ле-Фор II
B.Перелом верхньої щелепи за Ле-Фор I
C.Перелом виличних кiсток
D.Перелом кiсток носа
E.Перелом верхньої щелепи за Ле-Фор III

87. Батьки дитини 5-ти рокiв скаржаться на
наявнiсть пухлини в правiй бiлявушнiй дi-
лянцi, яка поступово безболiсно збiльшу-
ється. Шкiра в цiй областi колiр не змiни-
ла, але при нахилi голови донизу пухлина
збiльшується в розмiрах i шкiра набуває си-
нюшного кольору. Яке захворювання мо-
жна припустити?

A. Гемангiома
B. Лiпома
C. Дермоiдна кiста
D.Мiксома
E.Фiброма

88. У хворого 19-ти рокiв об’єктивно: рот
вiдкритий, при спробi його закрити вини-
кає гострий бiль, пiдборiддя змiщене впе-
ред та вниз, ковтання та мова ускладненi.
У пiдвилицевих дiлянках з обох сторiн чi-
тко контуруються суглобовi голiвки. Який
найбiльш iмовiрний дiагноз?
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A. Гострий двостороннiй переднiй вивих
СНЩС
B. Гострий одностороннiй переднiй вивих
СНЩС
C. Гострий заднiй вивих СНЩС
D. Застарiлий двостороннiй вивих СНЩС
E. Больова м’язово-скронева дисфункцiя
СНЩС

89. У дитини 6-ти рокiв при профiлакти-
чному обстеженнi виявлений хронiчний
гранулюючий перiодонтит 41 зуба. Який
найбiльш доцiльний метод лiкування?

A. Видалення 41 зуба
B. Iмпрегнацiя нiтратом срiбла кореневого
каналу 41
C. Iмпрегнацiя резорцин-формалiновою
сумiшшю кореневого каналу
D. Пломбування кореневого каналу 41
настою на основi гiдроокису кальцiю
E. Пломбування кореневого каналу 41 на
основi евгенолу окису цинку

90. У дiвчини 16-ти рокiв, що проживає в
ендемiчному районi з концентрацiєю фто-
ру в питнiй водi 2,3 мг/л, при оглядi вияв-
лено крейдоподiбнi плями, розташованi на
всiх поверхнях коронок рiзцiв. Емаль глад-
ка, щiльна, блискуча. Який найбiльш iмо-
вiрний дiагноз?

A. Флюороз зубiв, плямиста форма
B.Недосконалий амелогенез
C.Мiсцева гiпоплазiя
D. Флюороз зубiв, ерозивна форма
E.Флюороз зубiв, деструктивна форма

91. У дитини рвана рана лiвої щоки. З ра-
ни цiвкою витiкає яскраво-червона кров. В
якому мiсцi i яку артерiю слiд притиснути
для зупинки кровотечi?

A. Лицьова артерiя в дiлянцi краю нижньої
щелепи спереду жувального м’яза
B. Верхньощелепна артерiя в дiлянцi шийки
нижньої щелепи
C. Язикова артерiя в дiлянцi кута нижньої
щелепи
D. Нижньощелепна артерiя в дiлянцi пiдбо-
рiддя
E. Пiдочноямкова артерiя в дiлянцi вили-
чної дуги

92. Хворого 35-ти рокiв доставили з села
каретою швидкої допомоги в iнфекцiйне
вiддiлення з температурою 39, 5oC , болем
в порожнинi рота, м’язах, свiтлобоязню.
З ранку вживав молочнi продукти. Об’є-
ктивно: на яскраво гiперемованiй слизовiй
оболонцi щiк, нижнiй поверхнi язика, дна
порожнини рота, велика кiлькiсть болiсних
яскраво-червоних ерозiй. В мiжпальцевих
фалангах велика кiлькiсть болiсних ерозiй,
реґiонарнi лiмфатичнi вузли збiльшенi, бо-
лiснi пiд час пальпацiї. Якi мiкроорганiзми
є збудниками цього захворювання?

A.Фiльтруючий вiрус
B. Вiрус простого герпесу
C. Блiда трепонема
D.Мiкобактерiї
E. Гонококи

93. Пацiєнт 62-х рокiв скаржиться на су-
хiсть i неприємнi вiдчуття в ротi. З анам-
незу: палить, проводилася променева те-
рапiя з приводу новоутворення пiднебiння.
Об’єктивно: слизова оболонка щiк, губ -
мутна, ущiльнена, дiлянки складчастостi, є
дiлянки вiдторгнення зроговiлого епiтелiю
з утворенням ерозiй, вкритих некротичним
нальотом. Який найбiльш iмовiрний дiа-
гноз?

A.Осередковий плiвчастий радiомукозит
B. Лейкоплакiя верукозна
C. Червоний плескатий лишай
D. Лейкоплакiя Тапейнера
E. Виразково-некротичний стоматит

94. Дитина 13-ти рокiв звернулась зi скар-
гами на косметичний дефект. Об’єктивно:
вкорочена висота нижньої третини облич-
чя, глибока супраментальна згортка. Спiв-
вiдношення перших молярiв по I класу за
Енглем, верхнi рiзцi перекривають нижнi
на всю висоту коронок, рiжучi краї нижнiх
рiзцiв контактують зi слизовою оболон-
кою пiднебiння. Який найбiльш iмовiрний
дiагноз?

A. Глибокий нейтральний прикус
B. Глибоке перекриття
C. Глибокий дистальний прикус
D. Дистальний прикус
E.Мезiальний прикус

95. Хлопчик 9-ти рокiв. Скарги батькiв на
постiйне ротове дихання (в анамнезi - вида-
ленi аденоїди). Об’єктивно: звуженi верх-
нiй i нижнiй зубнi ряди, готичне пiднебiння,
спiввiдношення перших молярiв по I класу
за Енглем. Призначте лiкування даної па-
тологiї:

A. Розширюючi пластинки та мiогiмнасти-
чнi вправи
B.Моноблок Андрезена-Гойпля
C.Апарат Брюкля
D. Пiднебiнна пластинка з сектором у
фронтальнiй дiлянцi
E. Пластинка на нижню щелепу з оклюзiй-
ними накладками

96. Дiвчинка 12-ти рокiв скаржиться на
кровоточивiсть ясен пiд час чищення зу-
бiв та прийому твердої їжi. Об’єктивно: на
зубах верхньої i нижньої щелеп спостерi-
гається м’який зубний налiт, гiперемова-
нi ясна з цiанотичним набряком (ураженi
мiжзубнi сосочки). Який найбiльш iмовiр-
ний дiагноз?
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A. Хронiчний катаральний гiнгiвiт, легка
форма
B. Хронiчний катаральний гiнгiвiт
C. Гiпертрофiчний гiнгiвiт
D. Хронiчний виразковий гiнгiвiт
E. Бактерiальнi хвороби слизової оболонки

97. Пацiєнту 48-ми рокiв виготовляються
частковi знiмнi протези на верхню та ни-
жню щелепи. На етапi перевiрки кон-
струкцiї протеза мiжзубний контакт ви-
значається в бiчнiй дiлянцi лiвої сторо-
ни, права сторона - визначається щiлина
мiж штучними зубами. Яка тактика лiкаря-
ортопеда?

A. Повторно визначити центральну оклю-
зiю
B. Повторно перевiрити конструкцiю про-
теза
C. Провести корекцiю штучних зубiв з лiвої
сторони
D. Провести корекцiю штучних зубiв з
правої сторони
E. Провести корекцiю зубiв на верхню
щелепу

98.Пiдлiтка 14-ти рокiв турбує бiль та кро-
воточивiсть ясен, неприємний запах з рота,
пiдвищення температури тiла до 38, 5oC .
Скарги з’явилися три днi тому пiсля пе-
ренесеного грипу. Об’єктивно: маргiналь-
ний край у фронтальнiй дiлянцi яскраво-
червоного кольору, набряклий, вкритий ви-
разками та брудно-сiрим нальотом, легко
кровить при доторканнi. Ясеннi сосочки
бiля 42, 41, 31, 32 зубiв вiдсутнi. Виберiть
засiб для етiотропного лiкування:

A. Антибiотики
B.Протигрибковi
C. Противiруснi
D. Антигiстамiннi
E.Перекис водню

99. У пацiєнта, який лiкується з приводу
хронiчного гранулюючого перiодонтиту 23
зуба виникла потреба у розширеннi гирла
кореневого каналу. Яким iнструментом по-
винен скористатись лiкар-стоматолог для
проведення цiєї манiпуляцiї?

A. Largo-бор
B. Коренева голка
C. К-ример
D. Стоматологiчний зонд
E. Конусоподiбний бор

100. Пацiєнтцi 45-ти рокiв пiсля обстежен-
ня був поставлений дiагноз: хронiчний гли-
бокий карiєс 12 зуба IV клас за Блеком.
Який вид реставрацiйного матерiалу кра-
ще застосовувати у данiй ситуацiї?

A.Фотополiмерний композит
B. Склоiономерний цемент
C. Гiбридний склоiономерний цемент
D. Компомер
E. Силiкатний цемент

101. При оглядi дитини встановленi насту-
пнi морфологiчнi порушення: порушення
горбикового перекриття в бокових дiлян-
ках, змiщення центральної лiнiї, звуження
нижньої щелепи. Про що це свiдчить?

A. Косий (перехресний) прикус
B. Глибокий прикус
C.Мезiальний прикус
D. Дистальний прикус
E. Трансверзальний прикус

102. У хворої 13-ти рокiв пiд час ендодон-
тичної обробки каналiв 36 зуба зроблено
перфорацiю дна порожнини зуба. Який ма-
терiал слiд використати для закриття пер-
форацiї?

A.Мiнеральний триоксидний агрегат
B. Гiдроокис кальцiю
C.Фосфат-цемент
D.Амальгама
E. Композит

103.Хворий 45-ти рокiв пiсля ДТП скаржи-
ться на бiль у верхнiй щелепi, кровотечу
з носа. При оглядi вiдмiчається вiдкритий
прикус, мануально визначається рухомiсть
верхньої щелепи. Рентгенологiчно: лiнiя
перелому проходить по дну верхньощеле-
пних пазух та краю грушоподiбного отво-
ру. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A.Перелом верхньої щелепи по Le Fort I
B.Перелом верхньої щелепи по Le Fort II
C.Перелом виличної кiстки
D.Перелом верхньої щелепи по Le Fort III
E.Перелом альвеолярного вiдростка

104. Пацiєнт протягом двох мiсяцiв скар-
житься на рiдкий, перiодичний, коротко-
часний бiль в 36 зубi. Об’єктивно: в 36 зу-
бi глибока порожнина, виповнена темним
щiльним дентином. Зондування безболiсне,
реагує на перепади температури.Який най-
бiльш iмовiрний дiагноз?

A. Гiперемiя пульпи
B. Хронiчний фiброзний пульпiт
C. Гострий травматичний пульпiт
D. Гострий обмежений пульпiт
E. Гострий глибокий карiєс

105. Дiвчинка 9-ти рокiв, скаржиться на
обмежене вiдкривання рота, асиметрiю
обличчя, що з’явилось 2 роки тому. Об’є-
ктивно: контрактура нижньої щелепи II
ступеня, рухи в лiвому суглобi вiдсутнi. Пiд-
борiддя та кiнчик носа змiщенi влiво. На
томограмi суглобова щiлина лiворуч не ви-
являється, вiдмiчається кiсткове зрощення
нижньої щелепи зi скроневою та вилице-
вою кiстками, лiва гiлка нижньої щелепи
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вкорочена. Який найбiльш iмовiрний дiа-
гноз?

A. Кiстковий анкiлоз лiвого СНЩС
B.Фiброзний анкiлоз лiвого СНЩС
C. Склерозуючий артроз лiвого СНЩС
D. Деформуючий артроз лiвого СНЩС
E. Хронiчний артрит лiвого СНЩС

106. Пацiєнт 42-х рокiв скаржиться на вiд-
чуття стороннього тiла на язицi, пору-
шення смакової чутливостi, сухiсть у ротi.
Об’єктивно: по середнiй лiнiї спинка язика
вкрита потовщеними i довгими ниткоподi-
бними сосочками бурого забарвлення. Па-
цiєнт вiдзначає в анамнезi захворювання
ШКТ. Встановiть найбiльш iмовiрний дiа-
гноз:

A. Чорний ”волохатий” язик
B. Складчастий язик
C. Ромбоподiбний глосит
D. Катаральний глосит
E. Десквамативний глосит

107. Хворий 45-ти рокiв звернувся на при-
ймальний покiй зi скаргами на вiдчуття по-
колювання, свербiння, iнтенсивного болю
та печiння, вiдчуття онiмiння шкiри облич-
чя у дiлянцi щiк, носа та губ. Стан пов’я-
зує iз тривалим перебуванням на холодi.
Об’єктивно: шкiра обличчя гiперемована
iз цiанотичним вiдтiнком, виражений на-
бряк м’яких тканин, чутливiсть у виличнiй,
щiчнiй, дiлянцi носа та губ знижена. Вста-
новiть ступiнь обмороження:

A. I ступiнь
B. III-A ступiнь
C. IV ступiнь
D. III-Б ступiнь
E. II ступiнь

108.Пацiєнтцi 2 тижнi тому був виготовле-
ний повний знiмний протез на верхню ще-
лепу. Звернулася зi скаргами на вiдчуття
печiння пiд базисом протезу, сухiсть слизо-
вої оболонки, язика, якi з’явились через 1,5
тижнi користування протезом. Яке ускла-
днення має мiсце?

A. Алергiчний стоматит
B. Токсико-хiмiчна реакцiя на пластмасу
C. Травматичний протезний стоматит
D. Кандидозний стоматит
E. Глосалгiя

109. Хвора 23-х рокiв звернулася з дефор-
мацiєю зубних рядiв на протезування.Об’є-
ктивно: зуби нижньої щелепи, що знаходя-
ться напроти дефектiв, iнтактнi, висунутi
на 2-3 мм внаслiдок проявлення феномену
Годона-Попова. Який метод усунення де-
формацiї зубного ряду верхньої щелепи є
найдоцiльнiшим?

A. Ортодонтичне пересування висунутих
зубiв
B. Використання тимчасового мостоподi-
бного протезу
C. Використання тимчасового знiмного
протезу
D. Використання вибiркового пришлiфу-
вання
E.Проведення кортикотомiї

110.Пiд час профiлактичного огляду серед
дiтей 12-ти рокiв виявлений показник iн-
тенсивностi карiєсу КПВ = 3,7. Якому рiв-
ню ураження карiєсом вiдповiдає цей пока-
зник за даними ВООЗ (1980)?

A. Середнiй
B. Дуже низький
C.Низький
D. Високий
E. Дуже високий

111. На амбулаторному стоматологiчному
прийомi, при проведеннi мiсцевого знебо-
лювання у пацiєнта виникли поколювання,
свербiж, гул у вухах, запаморочення, яке
закiнчилося непритомнiстю та рiзким зни-
женням артерiального тиску. Який препа-
рат використовують першим для надання
невiдкладної допомоги?

A.Адреналiн
B. Дексаметазон
C. Кордiамiн
D. Кофеїн
E.Мезатон

112.У дитини 8-ми рокiв рот вiдкривається
до 5 мм. На рентгенограмi вiдмiчається вiд-
сутнiсть суглобової щiлини в дiлянцi лiвого
СНЩС за рахунок зрощення суглобових
поверхонь, зниження висоти гiлки щеле-
пи, вона ширша, нiж на здоровому боцi.
Встановлено дiагноз: анкiлоз лiвого СН-
ЩС. Яке лiкування повинно бути?

A.Артропластика
B.Механотерапiя
C. Редресацiя нижньої щелепи
D. Компреси з медичною жовчю
E.Ортодонтичне лiкування

113.Хворий 40-ка рокiв скаржиться на бiль,
який iррадiює у вухо та скроню, обмежене
вiдкривання рота. З анамнезу вiдомо, що
три мiсяцi тому лiкував гнiйний отит. Об’є-
ктивно: в дiлянцi козелка вуха гiперемiя,
припухлiсть. Який додатковий метод об-
стеження потрiбно провести?

A. Рентгенографiя СНЩС праворуч
B.Ортопантомографiя
C. Рентгенографiя придаткових пазух носа
D. Гнатодинамометрiя
E. -

114. Батьки 12-рiчної дiвчинки звернулися
зi скаргами на неправильне розташування
верхнiх зубiв. Прикус постiйний, централь-
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нi рiзцi розвернутi навколо осi на 45o, мiсця
в зубнiй дузi для них недостатньо. Пiд час
вимiрювання дiагностичних моделей ще-
леп iндивiдуальна ширина зубних дуг спiв-
падає iз нормою, медiодистальнi розмiри
11, 21 зубiв по 10,5 мм. Який дiагноз можна
встановити?

A.Макродентiя й тортопозицiя 11, 21
B. Звуження верхньої зубної дуги
C. Тортопозицiя 11, 21 зубiв
D.Макродентiя 11, 21 зубiв
E. Звуження верхньої зубної дуги, макро-
дентiя 11, 21 зубiв

115. Дитина 15-ти рокiв звернулася до сто-
матолога з метою санацiї порожнини рота.
Загальної патологiї немає. Об’єктивно: па-
тологiї прикусу, слизових оболонок, м’яких
тканин не виявлено, КПВ = 2. До якої сто-
матологiчної диспансерної групи вiдноси-
ться дитина?

A. 1 група
B. 2 група
C. 3 група
D. 4 група
E. 5 група

116.Хворий 43-х рокiв звернувся до лiкаря-
стоматолога по допомогу. Пiд час лiкуван-
ня хворий раптово втратив свiдомiсть, з’я-
вилися судоми, пiна з рота. Лiкар викликав
швидку, приступив до надання допомоги.
Який засiб слiд ввести хворому, в першу
чергу, для полiпшення даного стану?

A. Сибазон 0,5% - 2 мл в/м
B. Дiбазол 1% - 5 мл в/в
C. Фуросемiд 20 мг в/м
D.Мезатон 2 мл в/в
E. Клофелiн 300 мкг

117. Хвора 23-х рокiв звернулася до лiкаря-
стоматолога зi скаргами на рiзкий бiль в
зубi на верхнiй щелепi вiд холодного, який
триває декiлька хвилин. Об’єктивно: у 24
зубi глибока карiозна порожнина, зонду-
вання дна рiзко болiсне, ЕОД- 30 мкА. Па-
цiєнтка повiдомила, що знаходиться на 7
тижнi вагiтностi. Який знеболюючий за-
сiб слiд застосувати лiкарю для проведення
анестезiї цiй хворiй?

A. Артикаїн
B. Лiдокаїн
C. Новокаїн
D.Мепiвастезин
E. Бупiвакаїн

118. У дитини 13-ти рокiв в результатi не-
адекватного лiкування перiоститу вiд 46
зуба розвинулася пiднижньощелепна фле-
гмона. Пiд час розкриття флегмони вини-
кла масивна кровотеча з рани. Особливостi
якого анатомiчного утворення не врахував
хiрург пiд час операцiї?

A. Лицева артерiя
B. Сонна артерiя
C.Нижньощелепний нерв
D. Язикоглотковий нерв
E. Яремна вена

119. Хвора 20-ти рокiв пройшла санацiю
ротової порожнини. Iндекс КПВ = 8. Яку
кратнiсть оглядiв на рiк повинен призначи-
ти лiкар-стоматолог данiй пацiєнтцi?

A. 1
B. 2
C. 6
D. 3
E. 4

120.Хвора 53-х рокiв страждає на пародон-
тоз III ступеня, з приводу якого перебуває
на диспансерному облiку. Скiльки плано-
вих курсiв лiкування на рiк слiд призначити
цiй хворiй?

A. 4
B. 2
C. 6
D. 3
E. 1

121. Пацiєнт 55-ти рокiв звернувся до сто-
матолога зi скаргами на болiснi вiдчуття
в зубах на верхнiй та нижнiй щелепах, якi
виникають пiд час прийому гарячої, холо-
дної та кислої їжi, порушення форми зубiв.
Об’єктивно: нижня третина обличчя змен-
шена в розмiрi, прикус прямий, коронки
фронтального вiддiлу обох щелеп стертi на
1/3, на жувальнiй поверхнi зубiв оголений
дентин. 16, 15, 14, 25, 26, 24, 36, 35, 46, 45 вiд-
сутнi вже декiлька рокiв. Який найбiльш
iмовiрний дiагноз?

A.Патологiчне стирання зубiв
B. Кислотний некроз емалi
C. СиндромШегрена
D.Фiзiологiчне стирання зубiв
E. Гiперестезiя твердих тканин зубiв

122. Дитина 6-ти рокiв звернулася з метою
профiлактичного обстеження ротової по-
рожнини. Об’єктивно: 16, 26, 36, 46 зуби
iнтактнi, з глибокими вузькими фiсурами,
прорiзались 4 мiсяцi тому. Який метод про-
фiлактики карiєсу постiйних зубiв доцiльно
використати?

A. Герметизацiя фiсур зубiв
B. Електрофорез 10% розчину глюконату
кальцiю
C. Таблетки фториду натрiю
D.Покриття фтористим лаком
E. Аплiкацiя 10% розчину глюконату каль-
цiю

123. Батьки дитини 3-х рокiв звернулися до
стоматолога з метою санацiї порожнини
рота дитини. З анамнезу вiдомо, що у ма-
терi був токсикоз II половини вагiтностi.
Дитина народилася вчасно при фiзiологi-
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чних пологах, до 3-х мiсяцiв перебувала на
грудному вигодовуваннi. Об’єктивно: iн-
тенсивнiсть карiєсу тимчасових зубiв КП
= 6, ГI- 2,0. Сiм’я проживає в мiсцевостi, де
вмiст фтору в питнiй водi - 0,2 мг/л. Який
метод ендогенної профiлактики карiєсу зу-
бiв найбiльш рацiонально застосувати в да-
ному випадку?

A. Вживання таблеток, порошкiв та розчи-
нiв з фтористим натрiєм
B. Герметизацiя фiсур
C. Покриття зубiв фтористим лаком
D. Iонофорез фтористого натрiю
E.Аплiкацiї фтористого натрiю

124. До лiкаря хiрурга-стоматолога лiка-
рем ортодонтом направлена дiвчинка 10-
ти рокiв з приводу патологiї прикусу та
короткої вуздечки язика. Була проведена
операцiя - пластика вуздечки язика. Яке лi-
кування необхiдне хворiй при повторному
вiдвiдуваннi?

A. Зняття швiв, призначення мiогiмнастики
для язика
B. Зняття швiв, гiгiєна порожнини рота
C. Зняття швiв, полоскання порожнини
рота
D. Зняття швiв, протизапальна терапiя
E. Зняття швiв, молочно-рослинна дiєта

125. Хворому 28-ми рокiв проведено опе-
ративне втручання з приводу кiсткового
анкiлоза правого СНЩС iз застосуванням
ендопротеза. Яке лiкування потрiбно хво-
рому при повторному вiдвiдуваннi пiсля ви-
писки?

A.Фiзiотерапiя в дiлянцi суглоба, механоте-
рапiя
B.Протизапальна та антимiкробна терапiя
C. Фiзiотерапiя в дiлянцi суглоба, антимi-
кробна терапiя
D.Механотерапiя, протизапальна терапiя
E. Знеболюючi препарати, протизапальна
терапiя

126. Жiнка 24-х рокiв повторно звернулась
до лiкаря-стоматолога зi скаргами на наяв-
нiсть болiсної виразки на язицi. Проведене
лiкування ефекту не дало, з’явилися новi
ерозiї та виразки на слизовiй оболонцi що-
ки. Яке дослiдження необхiдно виконати
для пiдтвердження або спростування дiа-
гнозу ерозивно-виразкової форми черво-
ного плескатого лишаю?

A. Цитологiчне
B. Серологiчне
C. Пункцiя
D. Бiопсiя
E.Алергологiчнi проби

127. При постановцi штучних зубiв у пов-
них знiмних протезах на верхню щелепу
зубний технiк розташував бiчнi зуби ни-
жньої щелепи так, що їх оклюзiйна поверх-
ня у трансверзальнiй площинi являє собою

увiгнуту криву. Iм’я якого науковця носить
ця крива?

A. Уiлсон
B.Шпее
C. Енгль
D. Ендрюс
E. Христенсен

128. Пацiєнту 47-ми рокiв надана невiдкла-
дна допомога: прошивання судини у ранi,
накладання швiв, з приводу травми сепа-
рацiйним диском СОПР пiд язиком. Що
необхiдно мiсцево зробити при повторно-
му вiдвiдуваннi пацiєнтом лiкаря хiрурга-
стоматолога?

A.Антисептична обробка рани
B. Полоскання порожнини рота вiдварами
трав
C.Протизапальнi, знеболюючi засоби
D. Знеболюючi, антисептичнi засоби
E. Знеболюючi, полоскання вiдварами трав

129. Дитина 15-ти рокiв лiкується з приво-
ду флюорозу II ступеня тяжкостi. Отрима-
ла хiмiчний опiк слизової оболонки поро-
жнини рота 37% розчином ортофосфорної
кислоти. Який препарат необхiдно викори-
стати для оброблення ураженої дiлянки?

A. 1% розчин гiдрокарбонату натрiю
B. 20% розчин цукру
C. Глiцерин
D. 5% розчин тiосульфату натрiю
E. 5% розчин сульфату мiдi

130. Дiвчинка 6,5 рокiв з’явилася до лiкаря-
стоматолога для продовження лiкування
хронiчного гранулюючого перiодонтиту
зуба 85. Вкажiть, який матерiал доцiльно
застосувати для кореневої пломби в дано-
му випадку?

A.Цинк-євгенольна паста
B. Склоiономерний цемент
C.Цинк-фосфатний цемент
D.Формокрезолова паста
E. Резорцин-формалiнова паста

131. У хворого 57-ми рокiв в результатi во-
гнепального поранення утворився дефект
орбiти. Було запропоновано виготовити
протез орбiти. Яким пристроєм доцiльно
фiксувати ектопротез у даного хворого?

A.На окулярнiй оправi
B.На спецiальних фiксаторах
C.На клею
D.На тасьмi
E. Липкою стрiчкою

132. Хворий 18-ти рокiв звернувся зi скар-
гами на частковий дефект коронки зуба 11.
Об’єктивно: IРОПЗ - 35%, зуб вiтальний.
Прикус ортогнатичний. Який вид констру-
кцiї буде найрацiональнiшим у даному ви-
падку?
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A. Безметалева коронка
B.Штифтовий зуб
C. Пластмасова коронка
D. Золота коронка
E.Штампована коронка

133. На прийомi у ортодонта мати з дити-
ною 10-ти рокiв знаходиться на лiкуваннi
з приводу вiдсутностi 75, 85 зубiв. Пацi-
єнт користується знiмним профiлактичним
протезом впродовж 6-ти мiсяцiв. Яка по-
винна бути рекомендацiя ортодонта щодо
термiнiв замiни конструкцiї протеза?

A. Знiмний протез пiдлягає замiнi один раз
на рiк
B. Знiмний протез пiдлягає замiнi один раз
в пiвроку
C. Знiмний протез пiдлягає замiнi через
пiвтора року
D. Знiмний протез не потребує замiни до
прорiзування постiйних зубiв
E. Знiмний протез пiдлягає замiнi кожнi 3
мiсяцi

134. Хлопчик 6-ти рокiв скаржиться на
спонтанний нападоподiбний бiль у нiчний
час в дiлянцi нижнiх зубiв злiва. Об’єктив-
но на жувальнiй поверхнi 75 зуба глибока
карiозна порожнина, заповнена залишками
їжi та розм’якшеним дентином, порожнина
розмiщена в межах парапульпарного ден-
тину. Зондування дна карiозної порожнини,
термопроба - рiзко болiснi, перкусiя безбо-
лiсна. Який найбiльш доцiльний метод лi-
кування в даному випадку?

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

135. До лiкаря-ортодонта звернулась мати
з дитиною 9-ти рокiв зi скаргами на ко-
сметичний недолiк. Пiсля проведення клi-
нiчного обстеження встановлено дiагноз: I
клас за Енглем. В якiй з площин визнача-
ються аномалiї прикусу за класифiкацiєю
Енгля?

A. Сагiтальна
B. Вертикальна
C. Трансверзальна
D. Сагiтальна та трансверзальна
E. Сагiтальна та вертикальна

136. Пацiєнт 19-ти рокiв звернувся до
лiкаря-стоматолога з метою профiлакти-
чного огляду. При клiнiчному обстежен-
нi на жувальнiй поверхнi 46 зуба виявлено
двi карiознi порожнини, роздiленi товстим
прошарком здорової емалi. Лiкар поставив
дiагноз: хронiчний поверхневий карiєс 46.
Яким чином потрiбно препарувати карiо-
знi порожнини?

A. Кожну окремо
B. З формуванням додаткової порожнини
C. Об’єднавши в порожнину овальної фор-
ми
D. Об’єднавши в порожнину трикутної
форми
E. Об’єднавши в порожнину прямокутної
форми

137. Хворий 27-ми рокiв скаржиться на по-
яву висипань у ротi, на губах, шкiрi шиї,
обличчя, тильної поверхнi кистей, загаль-
ну слабкiсть, пiдвищення температури тiла.
Вважає себе хворим впродовж 3-х рокiв,
рецидиви захворювання вiдмiчає у весняно-
осiннiй перiод. Об’єктивно: на гiперемова-
нiй та набряклiй слизовiй оболонцi поро-
жнини рота виявлено пухирi, ерозiї, вкри-
тi жовто-сiрим фiбринозним нальотом. На
губах - геморагiчнi кiрки. На шкiрi облич-
чя та шиї висипання. Який найбiльш iмо-
вiрний дiагноз?

A. Багатоформна ексудативна еритема
B. Гострий герпетичний стоматит
C. Бульозний пемфiгоїд
D. Хвороба Дюрiнга
E. Звичайна пухирчатка

138. Дитинi 6-ти рокiв поставлено дiагноз:
коротка вуздечка язика. В якому вiцi до-
цiльно провести пластику вуздечки язика?

A.При виявленi аномалiї
B. 9 рокiв
C. 12 рокiв
D. 16 рокiв
E. 18 рокiв

139. Хворому пiд час зняття вiдбитку мате-
рiал потрапив в дихальнi шляхи: з’явилося
шумне дихання зi свистом, рiзка задишка,
виникла блiдiсть в поєднаннi з вираженим
цiанозом, пiтливiсть. Який невiдкладний
стан виник у даного пацiєнта?

A.Обтурацiйна асфiксiя
B.Анафiлактичний шок
C. Клапанна асфiксiя
D. Дислокацiйна асфiксiя
E. Бронхiальна астма

140. Хворий 65-ти рокiв направлений у вiд-
дiл ЩЛХ зi скаргами на болюче вiдкриван-
ня рота. Об’єктивно: асиметрiя обличчя за
рахунок припухлостi пiдщелепної дiлянки
злiва. Пальпаторно: симптом ”сходинки” в
дiлянцi тiла нижньої щелепи злiва вздовж
її нижнього краю. Повна вторинна адентiя
обохщелеп. Якушину доцiльно використа-
ти пiд час лiкування такого хворого?

A.Шина Порта
B.Шина Васильєва
C.Шина Тiгерштедта
D.Шина Вебера
E.Шина Ванкевича

141. Чоловiк 25-ти рокiв звернувся у сто-
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матологiчну клiнiку зi скаргами на змiну
кольору 11 i 12 зубiв, бiль при вживаннi
фруктових сокiв, на холодне. При оглядi
на вестибулярнiй поверхнi 11 i 12 зубiв по
екватору виявленi долотоподiбнi дефекти
емалi та дентину з гладкою блискучою по-
верхнею жовтого кольору. Який найбiльш
iмовiрний дiагноз?

A. Ерозiя
B. Гiпоплазiя
C. Стертiсть
D. Клиноподiбний дефект
E. Карiєс

142. У хворого 30-ти рокiв пiсля вогне-
пального поранення утворився тотальний
дефект носа, рубцева деформацiя шкiри
щiк i пiдочних дiлянок, що прилягають до
дефекту. Оберiть оптимальний варiант вiд-
новлення носа:

A. Радикальна ринопластика за Ф. Хiтровим
B. Два клаптя на нiжцi зi щiк
C. Клапоть на нiжцi з чола
D. Трилопатевий стебельчастий клапоть
E. Вiльний шкiрний трансплантат

143. 45-рiчна жiнка вiд першої вагiтностi
народила хлопчика, у якого верхня губа та
комiрковий вiдросток подiленi на три фра-
гменти, крила носа сплощенi, пiднебiння
цiле. Маса дитини пiд час народження 2700
г. Вигодовування штучне через вiдсутнiсть
молока у матерi. Дитина соматично здоро-
ва. Визначте термiн виконання хейлопла-
стики:

A. 6 мiсяцiв
B. 3-5 мiсяцiв
C. 10-13 мiсяцiв
D. 15-24 мiсяцiв
E. Термiн проведення втручання не має
значення

144. Дитина 12-ти рокiв звернулася до
лiкаря-стоматолога з метою санацiї поро-
жнини рота. Iнтенсивнiсть карiєсу вiдповi-
дає високому рiвню, КПВ = 7. IндексGreen-
Vermillion складає 1,7. Якi пасти доцiльно
призначати для iндивiдуальної гiгiєни по-
рожнини рота?

A. Пасти, якi мiстять фтор
B.Пасти, якi мiстять ферменти
C. Пасти, якi мiстять антисептики
D. Пасти, якi мiстять сольовi добавки
E.Пасти, якi мiстять екстракти трав

145. Батьки дитини 11-ти рокiв скаржаться
на порушення мови. Пiд час обстежен-
ня визначаються гiперемiя ясен в дiлянцi
фронтальних зубiв нижньої щелепи, обме-
женi рухи язика. Вуздечка язика вплете-
на в передню третину язика. При спробi
торкнутись пiднебiння язиком, його кiнчик
роздвоюється. Яке лiкування слiд обрати?

A.Френулопластика
B.Пластика язика
C.Мiогiмнастика
D.Ортодонтичне лiкування
E.Френулотомiя

146. Хворий вiком 47-ми рокiв скаржиться
на рухливiсть 34, 36, 37 зубiв, видiлення
гною з комiрки видаленого 35 зуба. 1,5
мiсяця тому видалено 35 зуб. Об’єктивно:
у лiвiй щiчнiй дiлянцi щiльна припухлiсть
м’яких тканин. Слизова альвеолярного вiд-
ростка в дiлянцi 34, 36, 37 зубiв набрякла,
синюшного кольору. По перехiднiй складцi
- нориця iз грануляцiями, що вибухають. У
комiрцi 35 зуба грануляцiї. Який найбiльш
iмовiрний дiагноз?

A. Хронiчний обмежений остеомiєлiт
B. Хронiчний дифузний остеомiєлiт
C. Загострення локалiзованого пародонти-
ту
D. Хронiчний альвеолiт
E. Хронiчний рецидивуючий перiостит

147.Пiд час проведеннямандибулярної ане-
стезiї перед видаленням 37 зуба у хворої 32-
х рокiв вiдбувся некроз слизової оболонки
щоки. Що стало найбiльш iмовiрною при-
чиною даного ускладнення?

A.Введення замiсть анестезуючого розчину
iншої речовини
B. Ушкодження iн’єкцiйною голкою м’яких
тканин
C. Ушкодження iн’єкцiйною голкою судин
D. Ушкодження iн’єкцiйною голкою нерво-
вих стовбурiв
E. Недотримання технiки проведення ане-
стезiї

148. Хвора 35-ти рокiв звернулася до
лiкаря-стоматолога зi скаргами на бiль в
лiвому скронево-нижньощелепному сугло-
бi, який посилюється пiд час рухiв нижньої
щелепи. Скарги з’явилися 10 днiв тому пi-
сля видалення 38 зуба в стоматологiчнiй
полiклiнiцi. Об’єктивно: в бiлявушнiй дi-
лянцi лiворуч - припухлiсть, болiсна пiд час
пальпацiї, шкiра в цiй дiлянцi гiперемова-
на. Пiд час вiдкривання рота нижня щеле-
па змiщується лiворуч, рухи її обмеженi та
утрудненi. Який найбiльш iмовiрний дiа-
гноз?

A. Гострий травматичний артрит
B. Хронiчний артрит
C.Артроз
D.Нейро-васкулярний синдром
E. Гострий паротит

149. У хворої 36-ти рокiв вiдмiчається змi-
щення (конвергенцiя) 43, 44, 45 зубiв в зу-
бному рядi, потовщення нижньої щелепи,
перiодичнi ниючi болi. Слизова альвеоляр-
ного паростка без видимих патологiчних
змiн. На рентгенограмi вiдмiчається де-
струкцiя кiсткової тканини в межах верхi-
вок 43, 44, 45, верхiвки нерезорбованi, пер-
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кусiя зубiв безболiсна. Яке захворювання у
пацiєнтки?

A. Адамантiома
B.Одонтома
C. Остеома
D. Радикулярна кiста
E.Фолiкулярна кiста

150. Пацiєнту 60-ти рокiв виготовлено час-
тковий знiмний пластинковий протез на
верхню щелепу. Визначено центральну
оклюзiю та проведено фiксацiю централь-
ної оклюзiї. Який клiнiчний етап є насту-
пним?

A. Перевiрка воскової композицiї
B.Фiксацiя протеза
C. Зняття вiдбиткiв
D. Корекцiя країв базису
E. Конструювання штучних зубних рядiв

151. Хворий 45-ти рокiв звернувся до
лiкаря-стоматолога зi скаргами на нию-
чий бiль в областi видаленого 3 днi тому
26 зуба. Об’єктивно: обличчя симетричне,
регiонарнi лiмфатичнi вузли не збiльшенi,
згусток у комiрцi вiдсутнiй, стiнки її покри-
тi нальотом сiруватого вiдтiнку. Слизова
оболонка ясен в областi комiрки видале-
ного зуба блiдо-рожевого кольору. Який
найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Гострий серозний альвеолiт
B. Гострий одонтогенний остеомiєлiт
C. Гострий гнiйний перiостит
D. Гострий гнiйний альвеолiт
E. Гострий серозний перiостит

152. Хвора 40-ка рокiв скаржиться на кро-
воточивiсть ясен, рухомiсть зубiв, неприєм-
ний запах з рота. Об’єктивно: ясна в дiлян-
цi нижнiх фронтальних зубiв гiперемованi,
набряклi, на зубах значнi вiдкладення зу-
бного каменю. Пародонтальнi кишенi гли-
биною 2-3 мм, рухомiсть зубiв I ступеня.
На рентгенограмi вiдзначається остеопо-
роз, резорбцiя мiжкомiркових перегоро-
док у межах 1/3 їх висоти. Встановлений
дiагноз: генералiзований пародонтит, I сту-
пiнь, хронiчний перебiг. З чого слiд почати
лiкування?

A. Видалення зубних вiдкладень
B.Шинування
C. Визначення оклюзiограми
D. Аплiкацiї антимiкробних препаратiв
E. Вибiркове зiшлiфування зубiв

153. У хворого 18-ти рокiв виявленi глибо-
кi фiсури закритого типу у третiх молярах
нижньої щелепи. Прийнято рiшення про
проведення герметизацiї фiсур в цих зубах
з метою профiлактики розвитку карiєсу.
Коли найбiльш ефективно застосовувати
такий метод профiлактики?

A. Упродовж двох рокiв пiсля прорiзування
зубiв
B.Упродовж трьох рокiв пiсля прорiзування
зубiв
C. Упродовж п’яти рокiв пiсля прорiзування
зубiв
D.Не потрiбно проводити герметизацiю
E.Упродовж восьми рокiв пiсля прорiзуван-
ня зубiв

154. Хворому 68-ми рокiв з невралгiєю
трiйчастого нерва у процесi лiкування не-
обхiдно виконати блокаду II гiлки трiйча-
того нерва. До якої анатомiчної областi
слiд пiдвести голку для виконання даного
знеболення?

A. Круглий отвiр
B.Нижня очна щiлина
C. Верхня очна щiлина
D.Остистий отвiр
E.Овальний отвiр

155. На прийом до лiкаря-стоматолога
звернулась пацiєнтка 45-ти рокiв зi скарга-
ми на оголення шийок зубiв та чутливiсть
в пришийкових дiлянках. На ортопанто-
мограмi наявний незначний остеосклероз.
Встановлено попереднiй дiагноз: пародон-
тоз початкового ступеня. На що повинно
бути спрямоване лiкування?

A. Усунення мiсцевих подразникiв, травма-
тичної оклюзiї
B. Вiтамiнотерапiя
C.Антибiотикотерапiя
D.Антигiстамiнна терапiя
E. Загальнооздоровча терапiя

156. Пацiєнт 28-ми рокiв з рiзким запахом
алкоголю на прийомi у лiкаря-стоматолога
скаржиться на нудоту, головний бiль, блю-
вання. Зi слiв хворого чотири години тому
вживав саморобну горiлку. АТ- 180/90 мм
рт.ст., жовтi склери. Отруєння якою речо-
виною виникло в цьому випадку?

A. Технiчний спирт (денатурат)
B. Бензин
C. Яблучний оцет
D.Метиловий спирт
E. 9% розчин оцту

157. У пацiєнта 39-ти рокiв пiд час повтор-
ного вiдвiдування при проведеннi рiзцевої
анестезiї Sol. Scandonesti 3% - 0,4 мл вини-
кли нудота, блювання, бiль у правiй клу-
бовiй дiлянцi, лейкоцитоз наростає, ШОЕ-
21 мм/год. Позитивний симптом Щоткiна-
Блюмберга, кашльового поштовху. Який
iмовiрний дiагноз?

A. Гострий апендицит
B. Гострий гастрит
C. Виразка шлунка
D. Виразка 12-палої кишки
E. Гострий панкреатит

158.На томограмi скронево-нижньощелепних
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суглобiв пацiєнта 56-ти рокiв iз генералiзо-
ваною декомпенсованою формою патоло-
гiчної стертостi зубiв визначається поло-
ження суглобових голiвок в центральнiй
оклюзiї. В якому положеннi знаходяться
суглобовi голiвки в разi зменшення мiж-
альвеолярної висоти?

A. Змiщуються дистально
B. Змiщуються мезiально
C. Змiщуються назовнi
D. Змiщуються всередину
E.Не змiщуються

159. При аналiзi томограми скронево-
нижньощелепних суглобiв пацiєнта 66-ти
рокiв iз генералiзованою декомпенсова-
ною патологiчною стертiстю зубiв верх-
ньої та нижньої щелеп спостерiгається змi-
щення суглобових голiвок дистально. Вна-
слiдок чого спостерiгається змiна поло-
ження суглобових голiвок?

A. Зменшення мiжальвеолярної висоти
B. Змiщення нижньої щелепи дистально
C. Атрофiя суглобового диску
D. Атрофiя суглобової ямки
E.Атрофiя суглобових голiвок

160. У пацiєнта 33-х рокiв зафiксовано са-
гiтальний рiзцевий шлях. Який другий еле-
мент використовується для утворення кута
сагiтального рiзцевого шляху?

A. Оклюзiйна площина
B. Сагiтальна площина
C. Вертикальна площина
D. Лiнiя iкол
E. Лiнiя зiниць

161. На етапi визначення центральної
оклюзiї при виготовленнi повних знiмних
протезiв пацiєнту 72-х рокiв лiкар визначає
орiєнтири для пiдбору i постановки шту-
чних зубiв. Вiдносно якого орiєнтира зу-
бний технiк формує оклюзiйнi кривi при
постановцi штучних зубiв за методом Ва-
сильєва?

A. Протетична площина
B. Сагiтальна площина
C. Лiнiя iкол
D. Лiнiя посмiшки
E. Лiнiя косметичного центру

162. Чоловiк 32-х рокiв звернувся до
лiкаря-стоматолога зi скаргами на бiль в
зубi. Об’єктивно: глибока карiозна поро-
жнина в 46 зубi, яка не з’єднується з поро-
жниною зуба, зондування рiзко болюче в
проекцiї рогу пульпи, температурнi подра-
зники викликають гострий, тривалий бiль,
перкусiя безболiсна. ЕОД- 30 мкА. Яка ме-
тодика надання допомоги?

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

163. Хворий 16-ти рокiв звернувся до сто-
матологiчної клiнiки зi скаргами на iнтен-
сивний, пульсуючий бiль в дiлянцi 25 зу-
ба, який турбує вперше протягом 3-х дiб.
Об’єктивно: в 25 наявна пломба, яка вiдпо-
вiдає клiнiчним вимогам, перкусiя - рiзко
болiсна, слизова оболонка в дiлянцi дано-
го зуба гiперемована, набрякла, болiсна пiд
час пальпацiї. Який найбiльш iмовiрний дi-
агноз?

A. Гострий гнiйний перiодонтит 25
B. Гострий гнiйний пульпiт 25
C. Гострий серозний пульпiт 25
D. Загострення хронiчного перiодонтиту 25
E. Гострий дифузний пульпiт 25

164. Вагiтна 38-ми рокiв звернулася до
лiкаря-стоматолога зi скаргами на гострий
нападоподiбнийбiль в зубi на нижнiй щеле-
пi злiва, що вiддає у вухо. Пацiєнтка стра-
ждає на гiпертонiчну хворобу. Пiсля обсте-
ження був дiагностований гострий дифу-
зний пульпiт 37 зуба. Як метод лiкування
обрана вiтальна екстирпацiя. Який з ане-
стетикiв показаний для проведення анесте-
зiї?

A.Мепiвакаїн 3%
B. Лiдокаїн 2%
C. Артикаїн 40 мг/мл з епiнефрином (1:200
000)
D. Ультракаїн 4%
E.Анестезин

165. Жiнка 50-ти рокiв звернулася зi скар-
гами на ниючий бiль у дiлянцi верхнiх
фронтальних зубiв, що посилюється при
накушуваннi. Два днi тому зуб був депуль-
пований за ортопедичними показаннями.
Кореневий канал запломбований ендофi-
лом. На контрольнiй рентгенограмi ка-
нал запломбований з виведенням невели-
кої кiлькостi матерiалу за верхiвку кореня.
Яка тактика щодо лiкування 11 зуба?

A. Призначення фiзiотерапевтичних проце-
дур
B. Розпломбування корневого каналу
C. Розтин по перехiднiй складцi
D. Видалення зуба
E. Резекцiя верхiвки кореня

166. Лiкар-стоматолог пiд час планової са-
нацiї у програмiста 30-ти рокiв у приший-
ковiй дiлянцi 45 виявив пiгментовану пляму
овальної форми з щiльною матовою по-
верхнею i чiткими межами. Зi слiв пацi-
єнта, пляма з’явилася близько трьох рокiв
тому i не змiнювалася. Який найбiльш iмо-
вiрний дiагноз?
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A. Хронiчний початковий карiєс
B. Флюороз, крейдоподiбно-крапчата фор-
ма
C. Хронiчний поверхневий карiєс
D. Гiпоплазiя емалi, плямиста форма
E. Гiперплазiя емалi

167. Пацiєнт 43-х рокiв скаржиться на бiль
в зубах пiд час прийому їжi, неприємний
запах з ротової порожнини, кровотечу
ясен. Пiсля ретельного обстеження хворо-
му встановлено дiагноз: генералiзований
пародонтит II ступеня, хронiчний перебiг.
Для мiсцевого медикаментозного лiкуван-
ня доцiльно застосування антибактерiаль-
них, протизапальних та iмуномодулюючих
препаратiв. Яким чином слiд використати
медикаментознi засоби?

A. Iндивiдуальна капа
B.Аплiкацiя
C. Iн’єкцiї в слизову альвеолярних вiдрос-
ткiв
D. Пероральний прийом
E.Парентеральне введення

168. Пiд час зняття зубного каменю у хво-
рого 52-х рокiв раптово з’явився бiль за
грудниною в дiлянцi серця, страх. Посту-
пово бiль посилився, став вiддавати у лi-
ву руку, лопатку. Об’єктивно: блiдiсть, АТ-
150/95 мм рт.ст. Що трапилось з пацiєнтом?

A. Напад стенокардiї
B. Гiпертонiчний криз
C. Напад серцевої астми
D. Iнфаркт мiокарда
E.Набряк легень

169. До стоматолога звернулася жiнка 32-х
рокiв зi скаргами на iнтенсивнi iррадiюючi
больовi напади на нижнiй щелепi злiва, бо-
лi в зубах. З анамнезу: напади виникають
4-5 разiв на день, тривають до 1 хвилини,
нападовi передують iнтенсивнi видiлення з
носа та сльозотеча. Об’єктивно: у 36 зубi -
пломба, перкусiя зуба - безболiсна. Механi-
чне подразнення шкiри в дiлянцi нижньої
губи злiва провокує гострий бiль. Який
найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Невралгiя трiйчастого нерва
B.Неврит трiйчастого нерва
C. Невралгiя вушно-скроневого нерва
D. Дентальна плексалгiя
E. Декубiтальна виразка

170.Пацiєнт 52-х рокiв скаржиться на спон-
танний нападоподiбний бiль вiд темпера-
турних подразникiв в 26 зубi. Тиждень тому
зуб лiкували з приводу пульпiту. Об’єктив-
но: 26 зуб запломбований, перкусiя чутли-
ва, реакцiя на температурний подразник -
тривалий бiль, який поступово посилює-
ться. На рентгенограмi - пiднебiнний канал
запломбованийна 1/3, в щiчних каналахма-
терiал не простежується.Що з перерахова-
ного є iмовiрною причиною ускладнення?

A. Неповна екстирпацiя пульпи, ”залишко-
вий пульпiт”
B.Неадекватне пломбування каналiв
C. Розвиток iнфекцiї внаслiдок недостатньої
антисептичної обробки кореневих каналiв
D. Травма пiд час проведення попереднiх
манiпуляцiй
E. Розвиток запалення в перiодонтi

171.Пiд час огляду порожнини рота дiвчин-
ки вiком 2,5 роки, виявленоКП = 4. Дитина
часто хворiє на застуду. Який засiб iндивi-
дуальної гiгiєни порожнини рота слiд при-
значити пiсля санацiї?

A. Гелева паста без фтору
B. Гелева паста з фтором
C. Зубна паста з фтором
D. Зубна паста з кальцiєм
E.Протикарiєсний ополiскувач

172. Хворий 45-ти рокiв, якому 3 днi тому
проведена первинна хiрургiчна обробка ра-
ни щоки, скаржиться на розпинаючий бiль,
набряк м’яких тканин щоки, почервонiння
шкiри навколо ушитої рани, гiпертермiю
до 38oC . Яка тактика лiкування?

A. Часткове зняття швiв, дренування рани
B. Промивання рани через мiжшовнi про-
мiжки
C. Дренування рани через мiжшовнi про-
мiжки
D. Зняття всiх швiв з рани
E.Накладання мазьової пов’язки

173. До лiкаря-стоматолога звернувся ро-
бiтник хiмiчного заводу з опiком слизової
оболонки порожнини рота їдким натром.
Який iз перерахованих медикаментозних
засобiв необхiдно використати для надання
невiдкладної допомоги?

A. 0,5% розчин оцтової кислоти
B. 50% розчин етилового спирту
C. 0,1% розчин нашатирного спирту
D. 3% розчин хлориду натрiю
E. 0,5% розчин етонiю

174. Дитина 8-ми рокiв 2 днi тому отрима-
ла удар м’ячем в область пiдборiддя, свiдо-
мiсть не втрачала. Локально на шкiрi ни-
жньої губи кровопiдтiк, помiрно вираже-
ний набряк. Пiд час пальпацiї нижньої ще-
лепи по серединнiй лiнiї визначається ту-
га рухомiсть фрагментiв, рiзка болiснiсть.
Прикус не порушений, мiж 31 i 41 зубами
вертикальний розрив слизової оболонки;
рухомiсть 31 зуба I ступеня. Який вид фi-
ксацiї показано в даному випадку?

A. Гладка однощелепна шина-скоба
B.Шина Порта
C.Остеосинтез
D.Шина Вебера
E. Двощелепнi дротянi шини з зачiпними
петлями й мiжщелепною гумовою тягою

175. У хворого 19-ти рокiв 2 днi тому з’я-
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вилися болi пiд час ковтання, болiсне та
обмежене вiдкривання рота, припухлiсть
лiвої щiчної дiлянки, пiдвищення темпера-
тури тiла до 37,8oC . Об’єктивно: в лiвiй пiд-
нижньощелепнiй дiлянцi спостерiгається
збiльшений, болiсний, рухливий лiмфову-
зол. В лiвiй ретромолярнiй дiлянцi вiдзна-
чається напiвретинований 38 зуб, тканини
над ним набряклi, гiперемованi, з-пiд ка-
птура видiляється гнiй. Який найбiльш iмо-
вiрний дiагноз?

A. Гострий гнiйний перикоронарит
B. Гострий гнiйний перiостит
C. Виразковий стоматит
D. Гострий гнiйний остеомiєлiт
E. Хронiчний рецидивуючий перикорона-
рит

176. Дiвчина 18-ти рокiв звернувся до сто-
матолога iз скаргами на наявнiсть поро-
жнини в 16 зубi, болi вiд хiмiчних i тер-
мiчних подразникiв. Об’єктивно: на медi-
альнiй поверхнi 16 зуба порожнина II кла-
су по Блеку, виповнена свiтлим, розм’я-
кшеним дентином, зондування по емалево-
дентиннiй межi та реакцiя на температурнi
подразники болiсна, короткочасна, перку-
сiя безболiсна. Який найбiльш iмовiрний
дiагноз?

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

177. Хлопчик 12-ти рокiв внаслiдок падiння
з велосипеду бiльше 4-х годин тому, скар-
житься на бiль вiд холодного i при доторку-
ваннi язиком до зуба. Об’єктивно: у 21 зубi
- яскраво-червона пульпа у мiсцi перелому
коронкової частини зуба, кровоточивiсть
при зондуваннi. Який метод лiкування до-
цiльно застосувати в даному випадку?

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

178. Дiвчина 24-х рокiв, звернулась до
лiкаря-стоматолога для санацiї. Об’єктив-
но: на контактних дiлянках 11, 12 зубiв
виявленi порожнини з шорстким дном,
дентин м’який, пiгментований. Перкусiя,
зондування, термодiагностика безболiснi.
Встановлено дiагноз - гострий початковий
карiєс. Який метод мiсцевого лiкування до-
цiльно використати?

A. Iмпрегнуюча терапiя системою Айкон
B. Професiйна гiгiєна, ремiнералiзуюча
терапiя
C.Пломбування, iригацiя
D. Професiйна гiгiєна, iригацiя, пломбуван-
ня
E.Пломбування, професiйна гiгiєна

179. Жiнка 45-ти рокiв звернулася до
щелепно-лицевого хiрурга зi скаргами на
набряк та бiль в дiлянцi правої привушної
залози, пiдвищення температури тiла до
37,4oC . З анамнезу: подiбнi симптоми ви-
никають щороку. Пiд час пальпацiї права
привушна залоза болюча, щiльна, поверх-
ня її горбиста. З гирла протоки привушної
залози пiсля її масажу видiляється в’язкий
секрет з гнiйними нитками. Який найбiльш
iмовiрний дiагноз?

A. Хронiчний паренхiматозний сiалоаденiт
B. Хронiчний iнтерстицiальний сiалоаденiт
C. Гострий неепiдемiчний паротит
D. Гострий епiдемiчний паротит
E.Аденома правої привушної залози

180. У хворого 38-ми рокiв при лiкуваннi
пульпiту 16 зуба у якостi анестетика вико-
ристали розчин лiдокаїну. Через декiлька
хвилин пiсля iн’єкцiї з’явилася задуха, важ-
кiсть за грудниною, сухий кашель, цiаноз,
страх, судоми. АТ- 80/60 мм рт.ст. Який най-
бiльш iмовiрний дiагноз?

A.Анафiлактичний шок
B. Гостра серцева недостатнiсть
C.Непритомнiсть
D.Набряк Квiнке
E. Епiлепсiя

181. Хворiй 75-ти рокiв планується проте-
зування повної вiдсутностi зубiв на верхнiй
щелепi. Об’єктивно: значна атрофiя альве-
олярного вiдростка, склепiння пiднебiння
погано виражене. Оберiть найменш ризи-
ковий вид iмплантацiї, який дозволить по-
лiпшити фiксацiю повного знiмного проте-
за за рахунок утворення клапанної зони:

A. Субмукозна
B. Ендоосальна
C. Субперiостальна
D. Трансосеальна
E. Ендоосально-субперiостальна

182. Пацiєнту 43-х рокiв проводиться лiку-
вання верхiвкового перiодонтиту 46 зуба.
При розширеннi кореневого каналу ма-
шинним файлом була перфорована стiнка
кореневого каналу. Яка тактика лiкаря?

A.Пломбування перфорацiїМТА-цементом
B. Пломбування кореневого каналу силе-
ром з гутаперчею
C. Видалення зуба
D. Гемiсекцiя
E.Ампутацiя кореня

183. Хворому в перше вiдвiдування був
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встановлений дiагноз - хронiчний фiбро-
зний пульпiт 25 та накладена девiталiзуюча
паста, пiсля чого у пацiєнта виникла iнто-
ксикацiя миш’яковистим ангiдридом. Яка
тактика подальшого лiкування?

A. Видалення некротизованої пульпи, про-
мивання каналiв 5% розчином унiтiолу,
турунда з антидотом, герметична пов’язка
B. Призначення фiзiотерапевтичних проце-
дур
C. Видалення некротизованої пульпи, анти-
септична обробка, пломбування каналiв
D. Видалення зуба
E. Видалення некротизованої пульпи, за-
стосування iмпрегнацiйного методу

184. При пiдозрi на запальний процес па-
цiєнту проводять пальпацiю м’яза екстра-
орально у дiлянцi скронi й iнтраорально
у ретромолярнiй ямцi (мiсцi прикрiплення
до вiнцевого вiдростка). Який м’яз пальпу-
ють?

A. Скроневий
B.Жувальний
C.Медiальний крилоподiбний
D. Латеральний крилоподiбний
E. Виличний

185. При лiкуваннi бюгельними протеза-
ми двобiчного кiнцевого дефекту нижньої
щелепи, що рекомендують до використан-
ня, якщо беззуба частина альвеолярного
гребеня має скат, направлений в мезiальну
сторону?

A. Багатоланковi кламери
B.Опорно-утримуючi кламери
C. Подвiйний кламер
D. Дробильнi навантаження
E.Антиперекидачi

186. При наданнi невiдкладної допомоги
хворому, який знаходиться в станi колапсу,
в комплексi медикаментозних середникiв
вводили дихальний аналептик - кордiамiн.
Яка дiя даного препарату?

A. Стимулює ЦНС, збуджує дихальний та
судинний центри
B. Пригнiчує судинний центр, збуджує
дихальний центр
C. Стимулює ЦНС, пригнiчує дихальний та
судинний центри
D. Стимулює дихальний та судинний центри
E. Стимулює ЦНС, пригнiчує судинний
центр, збуджує дихальний центр

187. У жiнки 65-ти рокiв виявлена виразка
на бiчнiй поверхнi середньої третини язика
праворуч, що переходить на дно порожни-
ни рота. Виразка безболiсна, неправиль-
ної форми з нерiвними краями, пiдритими.
Дно виразки вкрите брудно-сiрим нальо-
том. Навколишнi тканини ущiльненi, хря-
щевидної консистенцiї. Пiднижньощелепнi
лiмфовузли збiльшенi, щiльнi, обмеженої

рухливостi. Який найбiльш iмовiрний дiа-
гноз?

A. Рак язика
B. Туберкульозна виразка язика
C. Сифiлiтична виразка язика
D.Актиномiкоз язика
E. Виразково-некротичний стоматит

188.Хвора 35-ти рокiв звернулася до стома-
толога зi скаргами на косметичний дефект
зубiв. Об’єктивно: в пришийковiй дiлян-
цi премолярiв дефекти, утворенi горизон-
тально розташованою приясенною площи-
ною i другою площиною, розташованою
пiд гострим кутом. Стiнки дефекту щiльнi,
гладенькi. Який найбiльш iмовiрний дiа-
гноз?

A. Клиноподiбний дефект
B. Ерозiя зубiв
C. Карiєс в дiлянцi шийки зуба
D. Гiпоплазiя емалi
E.Оголення шийки зуба

189.Пiсля радикального лiкування хворi на
рак слизової оболонки порожнини рота ди-
намiчно спостерiгаються:

A.Протягом усього життя
B. 1 рiк
C. 2 роки
D. 3 роки
E. 5 рокiв

190. Хворий 39-ти рокiв скаржиться на на-
явнiсть болючої припухлостi на верхнiй гу-
бi злiва, яка з’явилася 3 доби тому. Був вста-
новлений дiагноз - фурункул верхньої губи.
Яка тактика лiкування?

A. Госпiталiзацiя хворого - розтин абсцесу,
iнтенсивна терапiя
B. Госпiталiзацiя хворого - iнтенсивна тера-
пiя
C. Лiкування амбулаторне - розтин iнфiль-
трату
D. Лiкування амбулаторне - розтин iнфiль-
трату, антимiкробна терапiя
E. Лiкування амбулаторне - антимiкробна
терапiя

191. Дитина 3-х рокiв впала та вдарилась
переднiми верхнiми зубами. 61 зуб став
рухливим та змiстився допереду. Тканини
навкруги зуба не пошкодженi. На рентге-
нограмi альвеолярного паростка помiтно
розширення перiодонтальної щiлини, ко-
рiнь 61 зуба не пошкоджений. Який най-
бiльш iмовiрний дiагноз?

A.Неповний вивих зуба
B.Повний вивих зуба
C. Забитий вивих зуба
D. Забiй зуба
E.Перелом альвеолярного паростка

192. У хворої 56-ти рокiв при виготовлен-
нi повних знiмних протезiв пiд час виве-



Крок 3 Стоматологiя (україномовний варiант, вiтчизнянi студенти) 2016 рiк 24

дення воскових шаблонiв iз зафiксованою
центральною оклюзiєю виник рiзкий бiль
у СНЩС з характерним клацанням, рот
залишився вiдкритим. Об’єктивно: озна-
ки двостороннього переднього вивиху ни-
жньої щелепи. Необхiдно провести вправ-
ляння вивиху. Яка послiдовнiсть рухiв при
вправляннi даного вивиху?

A. Змiщення щелепи донизу i назад
B. Тиснути на нижню щелепу у напрямку
назад
C. Тиснути на нижню щелепу у напрямку
верхньої щелепи
D. Змiщення нижньої щелепи донизу i вверх
E. Змiщення нижньої щелепи вперед i назад

193. У хворого 57-ми рокiв дiагностовано
неврит нижньолуночкового нерва, пов’яза-
ний з виведенням пломбувального матерi-
алу за верхiвку 35 зуба. Лiкування аналь-
гетиками, нейролептиками, седативними
препаратами не дало результату. Яке лiку-
вання необхiдно провести пацiєнту?

A. Хiрургiчне видалення пломбувального
матерiалу
B.Призначення суберитемної дози УФО
C. Диодинамiчнi струми з новокаїном
D. Флюктуоризацiя
E. Введення ганглерону внутрiшньом’язово

194. Пацiєнтка 60-ти рокiв впродовж 3-х
рокiв користується частковими знiмними
пластинковими протезами на верхню та
нижню щелепи. За цей перiод неодноразо-
во зверталася до лiкаря-стоматолога з при-
воду корекцiї протезiв. Iз анамнезу: хвора
страждає на цукровий дiабет. В якого спе-
цiалiста хвора повинна стояти на диспан-
серному облiку?

A. Ендокринолог
B. Стоматолог
C. Сiмейний лiкар
D. Гастроентеролог
E. Судинний хiрург

195. Хворий 64-х рокiв звернувся зi скарга-
ми на сухiсть, печiння в ротi в нiчний час,
вiд чого прокидається та змушений поло-
скати ротову порожнину водою. Рiк тому
хворий протезувався незнiмним протезом.
Об’єктивно: в порожнинi рота металевий
незнiмний протез з медичним захисним по-
криттям; на 46 та 37 давнiшнi пломби з
амальгами. Вiдмiчається в’язкiсть слини.
Який стан виник у пацiєнта?

A. Гальваноз
B. Глосалгiя
C. Ксеростомiя
D. Слинокам’яна хвороба
E.Алергiчна реакцiя

196. Дiвчина 19-ти рокiв звернулась до сто-

матолога зi скаргами на наявнiсть плям на
фронтальних зубах. Об’єктивно: на вести-
булярний поверхнi рiзцiв виявленi плями
коричневого кольору. Вiдомо, що дiвчина
рiк тому приїхала iз мiсць, де вмiст фтору
в питнiй водi становить близько 2,5 мг/л.
Вкажiть причину цiєї патологiї:

A. Високий вмiст фтору в питнiй водi
B. Спадкове захворювання
C.Порушення формування зубiв
D. Вживання антибiотикiв в перший рiк
життя
E.Наслiдок шкiдливого виробництва

197. До лiкаря-стоматолога звернувся чо-
ловiк 49-ти рокiв зi скаргами на появу
дефектiв у пришийковiй дiлянцi фронталь-
ної групи зубiв на верхнiй щелепi. Iз анам-
незу: працює на пiдприємствi з виробни-
цтва хiмiчних речовин. Встановлено дiа-
гноз - ерозiя емалi. Яка тактика лiкування?

A.Пломбування дефекту
B.Проведення ремтерапiї
C.Призначення фторвмiсних препаратiв
D.Покриття дефектiв адгезивом
E.Не потребує лiкування

198. При профiлактичному оглядi дити-
ни 5-ти рокiв встановлено: КП = 1, iн-
декс гiгiєни Green-Vermillion - 0,3 бала. 36,
46 зуби знаходяться в станi прорiзування
(оклюзiйна поверхня прорiзалася). Визна-
чте лiкувально-профiлактичну тактику лi-
каря:

A.Неiнвазивна герметизацiя фiсур
B. Iнвазивна герметизацiя фiсур
C. Диспансерний нагляд
D. Герметизацiя через 3 мiсяцi
E. Герметизацiя через 6 мiсяцiв

199. У дiвчинки 13-ти рокiв прорiзалися 37
та 47 зуби. КПУ = 5. Якому матерiалу для
герметизацiї фiсур 37, 47 слiд надати пере-
вагу?

A. Сiлани
B. Композит хiмiчного твердiння
C. Композит свiтлового твердiння
D. Склоiономерний цемент
E. Компомери

200. Батьки дитини 6-ти рокiв звернулись
до лiкаря-стоматолога з метою санацiї по-
рожнини.Пiсля огляду порожнини рота бу-
ло встановлено дiагноз: простий хронiчний
пульпiт 55 зуба. Який метод лiкування слiд
провести?

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ 
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Б    Л    рясний обильный 
багатоформна многоформная   ланцюжок  цепочка   С  
байдужий безразличный   лускіт  треск   садно  ссадина 
барвник краситель    лусочка  чешуйка   самочинний   самопроизвольный 
бешиха рожа   лущення шелушение   свербіж  зуд 
блювотний  рвотный   М    свідомість  сознание  
блюдцеподібний блюдцеобразный     мармуровий мраморный   синець  кровоподтёк 
брудний   грязный   межа  граница   сірчистий  сернистый 

В    мереживо  кружево   скарга   жалоба 
вага вес   метелик бабочка   скісний косой 
вада порок   мигдалик   миндалина   склепіння    свод 
верхівка верхушка   млявий вялый    скоринка  корочка 
вибірковий  избирательный   Н    скроня  вісок 
вигин изгиб    набряклий отёчный     скупченість  скученность 
вигодовування вскармливание   навантаження   нагрузка   скутість   скованность 
видалення удаление    надлишковий   избыточный   смердючий  зловонный 
виличний скуловой   надмірний чрезмерный   смоктати сосать 
вимова произношение   нашарування наслоение   смужка  полоска 
випадковий  случайный   недолік недостаток   собача кропива пустырник 
випинання  выпячивание   незнімний несъёмный   спадковий наследственный 
вирішальний    решающий   непритомність  обморок, потеря 

сознания 
  сполука соединение 

виросток  мыщелок   несправжній   ложный   сполучення  сочетание,  

сообщение висічення иссечение   нориця  свищ   срібний  серебряный 
відбиток отпечаток, оттиск   О    стан состояние  
відвідування посещение   облямівка каёмка, кайма   стійкий устойчивый 
відкладення отложения   обмежений  ограниченный   сторонній      инородный 
відлам отлом    обтяження    отягощение    стрижень  стержень  
відновлення восстановление   оголення  обнажение   суглоб  сустав  
візерунок узор    окріп кипяток   судоми судороги 
вічко устье   оперізувальний   опоясывающий   суцільнолитий  цельнолитой 
вогнепальний  огнестрельный    опік ожог   сходинка     ступенька 
волохатий волосатый   осередок очаг   Т  
Г    остаточний  окончательный   тимчасово   временно 
гвинт винт   отруєння   отравление   типовий типичный   
гілка   ветвь   очний  глазной   тиск давление 
гнилісний   гнилостный   П    тривалий  длительный 
гоління бритьё   паросток отросток    трикутник  треугольник 
горбик   бугорок   перебіг течение   трійчастий  тройничный 
гугнявий   гнусавый   перевага предпочтение, 

преимущество 
  тулуб туловище 

Д    перевантаження перегрузка   тьмяний   тусклый 
деревій   тысячелистник    перетинка перепонка   У  
довгастий продолговатый   перлина  жемчужна   умова  условие 
доречний уместный   печіння  жжение   усунення   устранение 
дрібнопористий мелкоячеистый   печія изжога   утворення образование 

Ж    півколо  полукруг   ущільнення   уплотнение 
жувальний  жевательный   підліток  подросток   Ф  
З    піднебіння  нёбо   фарбування  окрашивание 
забарвлення окраска   підочний  подглазничный   Х  
забійний ушибленный    площина плоскость   харчовий  пищевой 
загоєння   заживление   повіка веко   Ц  
запаморочення  головокружение    повітровод  воздуховод   цукор   сахар 
запобігання предупреждение   подовження  удлинение   цукровий сахарный 
затвердіння отверждение   показник  показатель   Ч  
збігатися   совпадать   пологовий  родильный   черга очередь 
згортання  свёртывание   полум'я  пламя   червоний красный 
зіниця зрачок   поперек поясница      черевний   брюшной 
знеболювання обезболивание   порожнина    полость   чередувати чередовать 
знепритомніти потерять сознание   потиличний затылочный   Ш  
знімний съёмный   похилий наклонный   шар слой 
зомління   обморок   початковий начальный   шкідливий вредный 
зустрічний   встречный   присінок преддверие    шкірний  кожный 

І    присмак привкус   шлунок желудок 
ікло клык   прихований  скрытый   шорсткість шершавость 

К    прозорий  прозрачный   шорсткий   шероховатый 
каптур  капюшон   променевий лучевой   штикоподібні штиковидные 
кволість вялость   прямовисний  отвесный   штучний искусственный 
клапоть лоскут   пухир  пузырь   шурхотіння шуршание 
клацання  щёлканье      пухкий  рыхлый   Щ  
колірний  цветной      пухлина опухоль   щелепа челюсть 
коловий круговой   Р    щілина щель 
комірка лунка   ранковий  утренний   щільний плотный 
комірковий  альвеолярный   рогівка  роговица     Я  
короткочасний кратковременный   розсувний раздвижной   ядуха удушье 
крихкий  хрупкий, ломкий   розсічення рассечение      ясна дёсна 
кропива собача  пустырник   розтин вскрытие     
куксовий  культевой   розтрощений  рамозжённый     
кутній  коренной   руйнування     разрушение     

кут угол   рухливість подвижность     

 


