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1. Хвора 27-ми рокiв скаржиться на рiзкий бiль у лiвiй привушнiй дiлянцi. Об’єктивно: температура тiла - 37,8o C . Вiдзначається невелика асиметрiя обличчя за рахунок припухлостi м’яких тканин перед козелком лiвого вуха. Звужений слуховий прохiд.
Вiдкривання рота обмежене до 2,0 см. Зуби
iнтактнi, нижня щелепа незначно змiщена
вправо. Слизова оболонка порожнини рота блiдо-рожевого кольору. Який найбiльш
iмовiрний дiагноз?
A. Загострення хронiчного артриту лiвого
скронево-нижньощелепного суглоба
B. Перелом суглобового вiдростка нижньої
щелепи
C. Флегмона привушно-жувальної дiлянки
D. Лiвобiчний отит
E.
Артроз
лiвого
скроневонижньощелепного суглоба
2. Хвора 33-х рокiв скаржиться на ниючий
бiль, що перiодично виникає при потрапляннi твердої їжi в карiозну порожнину 16
зуба. Бiль зникає через 20-30 хвилин пiсля
усунення подразника. Об’єктивно: на жувальнiй поверхнi 16 зуба глибока карiозна
порожнина, що не сполучається з порожниною зуба. Дно та стiнки щiльнi, при зондуваннi незначний бiль в однiй дiлянцi дна порожнини. Реакцiя на холодовий подразник
болiсна, тривала. ЕОД- 40 мкА. Яким буде
остаточний дiагноз?
A. Хронiчний фiброзний пульпiт
B. Загострення хронiчного пульпiту
C. Гострий глибокий карiєс
D. Хронiчний глибокий карiєс
E. Гiперемiя пульпи
3. Пацiєнт 37-ми рокiв скаржиться на бiль,
набряк нижньої губи. Хворiє близько року. Ранiше непокоїли сухiсть губ, трiщини.
Лiкувався самостiйно. Протягом останнiх
двох тижнiв стан рiзко погiршився. Об’єктивно: нижня губа набрякла, вкрита товстими кiрками жовтувато-зеленого кольору. Протоки слинних залоз в зонi Клейна
розширенi, з каламутним ексудатом. На
червонiй облямiвцi трiщини. Порожнина
рота несанована. Який найбiльш iмовiрний
дiагноз?
A. Гландулярний хейлiт
B. Актинiчний хейлiт
C. Атопiчний хейлiт
D. Екзематозний хейлiт
E. Ексфолiативний хейлiт
4. У чоловiка 28-ми рокiв стоматолог виявив на спинцi язика червонуватого кольору
дiлянки у формi кiл рiзної величини. Вогнища оточує вузька блискуча смужка. З анамнезу встановлено, що змiни на язицi не носять постiйного характеру, з’являються перiодично протягом декiлькох рокiв i пацiєнтовi не заважають. Страждає на хронiчний
гастрит. При гiстологiчному дослiдженнi в
епiтелiї визначаються гiпер- i паракератоз.
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Який остаточний дiагноз?
A. Десквамативний глосит
B. Вторинний сифiлiс
C. Червоний плескатий лишай
D. Лейкоплакiя
E. Ромбоподiбний глосит
5. Хвора 18-ти рокiв звернулася зi скаргами
на косметичний дефект внаслiдок змiни кольору коронок зубiв. Проживає в регiонi з
вмiстом фтору в питнiй водi 1,1 мг/л. Страждає на соматичну патологiю, часто хворiє. Об’єктивно: виявлена бiлувата змiнена
емаль у пришийковiй зонi всiх зубiв, зондування безболiсне. При вiтальному фарбуваннi 2% розчином метиленового синього
елементи ураження забарвлюються. Яким
буде остаточний дiагноз?
A. Гострий початковий карiєс
B. Гострий поверхневий карiєс
C. Системна гiпоплазiя емалi
D. Флюороз, плямиста форма
E. Незавершений амелогенез
6. Студент 19-ти рокiв скаржиться на нездужання, слабкiсть, болючiсть ясен, утруднене приймання їжi, вiдкривання рота. Хворiє
тиждень. Об’єктивно: шкiра обличчя блiда,
з рота гнилiсний запах. Край ясен виразковий, вкритий сiруватим нальотом, який частково знiмається. На зубах велика кiлькiсть
м’якого нальоту. У дiлянцi 48 зуба спостерiгається виразкування, яке поширюється на
слизову оболонку щоки та ретромолярної
дiлянки. Пiдвищений лiмфаденiт. Поставте
попереднiй дiагноз:
A. Виразково-некротичний гiнгiвостоматит
Венсана
B. Багатоформна ексудативна еритема
C. Хронiчний рецидивний афтозний стоматит, виразкова форма (стоматит Сеттона)
D. Гострий псевдомембранозний кандидоз
слизової оболонки порожнини рота
E. Акантолiтична пухирчатка
7. Дитина 12-ти рокiв звернулася до хiрургастоматолога зi скаргами на порушення загального самопочуття, слабкiсть, пiдвищення температури тiла до 38,5o C , наявнiсть новоутворення правої половини верхньої щелепи, болючого при натисканнi. На рентгенограмi визначається деструкцiя кiсткової тканини без чiтких контурiв, по краях
визначається голковий перiостоз. Який дiагноз можна поставити?
A. Саркома Юїнга правої верхньої щелепи
B. Гострий одонтогенний остеомiєлiт правої
верхньої щелепи
C. Остеобластокластома верхньої щелепи
злiва
D. Гострий гайморит правої верхньої щелепи
E. Рак правої верхньої щелепи
8. Пацiєнтовi 43-х рокiв, який хворiє на хронiчний генералiзований пародонтит II сту-
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пеня тяжкостi, виконали закритий кюретаж
фронтальних дiлянок верхньої та нижньої
щелеп. Якi критерiї ефективностi кюретажа через 5-10 днiв?
A. Щiльне прилягання ясен до зубiв
B. Вiдсутнiсть пародонтальної кишенi
C. Зменшення видiлення ексудату
D. Зменшення глибини пародонтальних
кишень
E. Зменшення кровоточивостi ясен пiд час
чищення зубiв та вживання їжi
9. Хворому 30-ти рокiв встановлений дiагноз: гiперестезiя твердих тканин зубiв.
Який метод лiкування цiєї хвороби найбiльш поширений?
A. Ремiнералiзуюча терапiя з використанням препаратiв кальцiю
B. Масаж комiрцевої зони
C. Покращення гiгiєни ротової порожнини
D. Дiатермiя шийних симпатичних вузлiв
E. Вiтамiнотерапiя
10. Пацiєнтка 25-ти рокiв звернулася зi
скаргами на наявнiсть бiлих плям на 11 та
21 зубах. Об’єктивно: на вестибулярнiй поверхнi 11 та 21 зубiв крейдоподiбнi плями
округлої форми. Поверхня плям гладенька. Зондування та перкусiя плям безболiснi.
ЕОД- 4 мкА. Плями зафарбовуються метиленовим синiм. Назвiть найбiльш iмовiрний
дiагноз?
A. Початковий карiєс 11 та 21 зубiв (вогнищева демiнералiзацiя)
B. Гiпоплазiя 11 та 21 зубiв
C. Флюороз 11 та 21 зубiв
D. Гострий поверхневий карiєс 11 та 21 зубiв
E. Хронiчний поверхневий карiєс 11 та 21
зубiв
11. Хворому 54-х рокiв показане виготовлення повних знiмних протезiв на верхню
та нижню щелепи. Пiд час перевiрки постановки виявлено випинання верхньої губи.
На якому етапi лiкар припустився помилки?
A. Формування вестибулярної поверхнi
верхнього прикусного валика
B. Фiксацiя центральної оклюзiї
C. Визначення висоти верхнього прикусного
валика
D. Формування оклюзiйної площини
E. Визначення висоти нижньої третини
обличчя
12. Хвора 50-ти рокiв скаржиться на обмеженiсть рухiв нижньої щелепи, яка зменшується надвечiр, перiодичний хруст в лiвому скронево-нижньощелепному суглобi,
обмежене вiдкривання рота. Рентгенологiчно суглобова голiвка деформована внаслiдок шипоподiбних розростань. Поставте
дiагноз:
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A.
Артроз
лiвого
скронево-нижньощелепного суглоба
B. Хронiчний артрит лiвого скроневонижньощелепного суглоба
C. Артрозо-артрит лiвого скронево-нижньощелепного суглоба
D. Анкiлоз лiвого скронево-нижньощелепного суглоба
E. 13. Хворого 32-х рокiв турбує змiна кольору
зуба та неприємнi вiдчуття, що виникають
пiд час розжовування твердої їжi. Об’єктивно: у 45 зубi карiозна порожнина, яка сполучається з порожниною зуба; зондування дна
карiозної порожнини безболiсне, реакцiя на
термiчнi подразники вiдсутня. Вертикальна
перкусiя слабкоболiсна. Слизова оболонка
ясен бiля зуба пастозна, цiанотична, є нориця з гнiйними видiленнями. Регiональний
лiмфаденiт. Складiть план лiкування:
A. Рентгенологiчне дослiдження 45 зуба,
одночасна медикаментозна та механiчна
обробка кореневих каналiв з наступним
пломбуванням кореневих каналiв
B. Провести перiостотомiю, призначити
антимiкробну терапiю
C. Видалити зуб, призначити антимiкробну
терапiю
D. Розкрити зуб, видалити путриднi маси,
дати вiдтiк ексудату
E. 14. Хворий 26-ти рокiв, педагог, звернувся
до стоматолога зi скаргами на вiдсутнiсть
зубiв у фронтальнiй дiлянцi на верхнiй щелепi, фонетичний дефект. Зуби видаленi в
результатi травми. Об’єктивно: 11, 21, 22
вiдсутнi, 12 - депульпований, стiйкий, перкусiя безболiсна, 23 - iнтактний, стiйкий. Прикус ортогнатичний. Виберiть оптимальну
конструкцiю протезу:
A. Мостоподiбний протез з металокерамiки
B. Мостоподiбний протез з пластмаси
C. Мостоподiбний протез з комбiнованою
промiжною частиною
D. Суцiльнолитий мостоподiбний протез
E. Частковий знiмний протез
15. Вагiтнiй пацiєнтцi 32-х рокiв пiд час
огляду у лiкаря-стоматолога на основi скарг
та об’єктивного обстеження був поставлений дiагноз: гострий дифузний пульпiт 33.
Хвору направлено на госпiталiзацiю до вiддiлення патологiї вагiтних. Виберiть оптимальний метод лiкування:
A. Вiтальна екстирпацiя
B. Девiтальна ампутацiя
C. Вiтальна ампутацiя
D. Девiтальна екстирпацiя
E. Бiологiчний метод
16. У хворої температура до 38,0o C , головний бiль, видiлення з правого носового ходу.
Пальпаторно: бiль у ”собачiй ямцi”, карiозне ураження 16 зуба, перкусiя болiсна. В
порожнинi носа набряк, гiперемiя, серозно-
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гнiйнi видiлення. Рентгенологiчно: однорiдне затемнення правої гайморової порожнини. Поставте дiагноз:
A. Загострення хронiчного одонтогенного
гаймориту
B. Загострення риногенного гаймориту
C. Алергiчний гайморит
D. Гострий перiостит верхньої щелепи
E. Гнiйний перiостит 16 зуба
17. Хворий 37-ми рокiв скаржиться на ерозiї
на язицi. Об’єктивно: на дорсальнiй поверхнi язика злiва є безболiсна ерозiя овальної
форми розмiром до 1 см. Краї рiвнi, з хрящеподiбним при пальпацiї iнфiльтратом. Дно
м’ясо-червоного кольору з ”сальним” нальотом. Лiмфовузли злiва збiльшенi, безболiснi. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Сифiлiс
B. Травматична виразка
C. Хронiчний рецидивний афтозний стоматит
D. Ракова виразка
E. Герпетичний стоматит
18. Дитина 6-ти рокiв скаржиться на бiль в
11 зубi, який виникає вiд термiчних та хiмiчних подразникiв. З анамнезу: травма зуба. Об’єктивно: перелом коронки 11 зуба,
пульпа оголена. Зондування, перкусiя рiзко
болiснi. На рентгенограмi: несформована
верхiвка кореня 11 зуба. Вкажiть метод лiкування:
A. Вiтальна ампутацiя
B. Бiологiчний метод
C. Девiтальна екстирпацiя
D. Дiатермокоагуляцiя пульпи
E. Девiтальна ампутацiя
19. Хвора 57-ми рокiв звернулася до лiкарнi зi скаргами на наявнiсть пухлини в лiвiй
привушнiй дiлянцi, яка була виявлена 3 роки тому. Протягом останнiх пiвроку пухлина незначно збiльшилася. Пiд час огляду в
лiвiй привушнiй дiлянцi визначається рухома пухлина, неболюча, горбиста при пальпацiї. Шкiра над нею береться в складку,
верхнiй її вiддiл має чiткi краї, нижнiй заглиблюється в товщу залози. Розмiр пухлини 3х2,5 см. Який дiагноз найiмовiрнiший?
A. Змiшана пухлина
B. Гемангiома залози
C. Кiста залози
D. Рак привушної залози
E. Хронiчний паротит
20. Хворий 28-ми рокiв потрапив у стацiонар. Для подальшого протезування в зв’язку з кiнцевим дефектом нижньої щелепи
пiсля видалення зуба у лунку вживили сапфiровий iмплантат. Який вид трансплантацiї був застосований у цьому випадку?
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A. Експлантацiя
B. Iзотрансплантацiя
C. Аутотрансплантацiя
D. Ксенотрансплантацiя
E. Алотрансплантацiя
21. Хворий 25-ти рокiв звернувся зi скаргами на наявнiсть болючого утворення на нижнiй губi, що з’явилося близько тижня тому, пiсля того як хворий прикусив губу пiд
час їжi. Об’єктивно: на слизовiй оболонцi
нижньої губи виразка неправильної форми,
болюча, розмiром 1,0 см у дiаметрi, з рiвними краями, дно м’яке, поверхня гладенька,
червоного кольору, без нальоту. Яким буде
остаточний дiагноз?
A. Пiслятравматична виразка
B. Туберкульозна виразка
C. Рак нижньої губи
D. Актиномiкоз
E. Первинний сифiлiс
22. Хворий 45-ти рокiв звернувся до стоматолога зi скаргами на бiль у правiй пiднижньощелепнiй дiлянцi, що iррадiює у вухо,
i припухлiсть, що з’являється при прийомi
їжi. Бiль виникає перiодично протягом 6ти мiсяцiв. Пiсля клiнiчного i Ro-логiчного
дослiдження хворого встановлено дiагноз:
слинокам’яна хвороба правої пiднижньощелепної слинної залози з локалiзацiєю каменю у вивiднiй протоцi залози. Яку тактику
лiкування слiд обрати в цьому випадку?
A. Видалення конкременту шляхом розсiчення протоки
B. Промивання залози протеолiтичними
ферментами
C. Екстирпацiя залози
D. Бужування протоки
E. Призначення протизапальних препаратiв
per os
23. Юнак 17-ти рокiв звернувся до лiкаря зi
скаргами на наявнiсть плям коричневого
кольору на зубах обох щелеп, якi з часом в
розмiрi не змiнюються. Дiагностовано ендемiчний флюороз. Якi методи профiлактики
цiєї патологiї?
A. Дефторування питної води та прийом
препаратiв кальцiю
B. Призначення препаратiв кальцiю, фтору
C. Попередження захворювань вагiтних та
дiтей раннього дитячого вiку
D. Гiгiєнiчний догляд за порожниною рота,
прийом препаратiв фтору
E. Гiгiєнiчний догляд за порожниною рота,
своєчасна санацiя молочних зубiв
24. Хворий 25-ти рокiв звернувся до стоматолога зi скаргами на короткочасний бiль у
зубi на нижнiй щелепi справа при вживаннi
солодкого, гарячого, холодного. Об’єктивно: в 36 зубi на контактнiй поверхнi карiозна порожнина, що не сполучається з порожниною зуба, дентин розм’якшений. Зондування дна карiозної порожнини болiсне,
перкусiя безболiсна. ЕОД- 16 мкА. Яким
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буде остаточний дiагноз?
A. Гострий глибокий карiєс
B. Хронiчний фiброзний пульпiт
C. Хронiчний фiброзний перiодонтит
D. Гострий середнiй карiєс
E. Гiперемiя пульпи
25. Хворий 50-ти рокiв направлений на консультацiю до хiрурга-стоматолога. Об’єктивно: на червонiй облямiвцi губи ерозiя
овальної форми, розмiром 1 см з гладеньким червоним дном, не кровоточить, неболюча. По краях ерозiї епiтелiй пiднятий у
виглядi валика. Ерозiя мiсцями вкрита кiрками, при видаленнi яких виникає кровотеча. Ерозiя iснує протягом мiсяця. Поставте
дiагноз:
A. Хейлiт Манганоттi
B. Пухирчатка
C. Ерозивно-виразкова форма червоного
плескатого лишаю
D. Ерозивно-виразкова форма лейкоплакiї
E. Хронiчна виразка слизової оболонки
порожнини рота
26. Дитина 10-ти рокiв скаржиться на косметичнi дефекти у виглядi бiлих плям в
дiлянцi верхнiх фронтальних зубiв, якi з’явилися давно i з часом не збiльшуються.
Об’єктивно: бiлi плями бiля рiзальних країв
на вестибулярних поверхнях 11, 12, 13, 21,
22, 23 зубiв. Пiд час зондування поверхня
плям гладенька, неболюча, не забарвлюється барвниками. Який найбiльш iмовiрний
дiагноз?
A. Системна гiпоплазiя емалi
B. Гострий початковий карiєс
C. Ендемiчний флюороз
D. Ерозiя емалi
E. Мiсцева гiпоплазiя емалi
27. Пацiєнт 7-ми рокiв лiкується у ортодонта. Носить пластинку на верхню щелепу з
петлями Рудольфа. Для лiкування якого виду прикусу найчастiше використовують цей
апарат:
A. Вiдкритого прикусу
B. Прогнатичного дистального прикусу
C. Прогенiчного мезiального прикусу
D. Глибокого прикусу
E. Косого прикусу
28. Хворий скаржиться на гострий бiль, рухливiсть зубiв у фронтальнiй дiлянцi верхньої щелепи, порушення мовлення, що виникли внаслiдок травми. Об’єктивно: альвеолярний вiдросток верхньої щелепи разом з 12, 11, 21 зубами змiщений донизу, є
травма слизової оболонки. Спостерiгається
рухомiсть I ступеня опорних зубiв 16, 15, 14,
13, 22, 23, 24, клiнiчнi коронки низькi. Яка
ортопедична конструкцiя доцiльна в цьому
випадку для репозицiї вiдламкiв?
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A. Дротяна шина з П-подiбним виступом
вгору з гумовою тягою
B. Дротяна шина з П-подiбним виступом
вниз з лiгатурною тягою
C. Сталева стацiонарна дротова дуга товщиною 1,2-1,5 мм з гумовою тягою
D. Шина Тiгерштедта з опорною площиною
E. Пружна дуга Енгля
29. Хворий 47-ми рокiв звернувся до стоматолога зi скаргами на наявнiсть лiнiйної
трiщини на нижнiй губi, перiодичну кровотечу з неї при прийомi їжi. Об’єктивно: по
середнiй лiнiї нижньої губи трiщина, вкрита кров’яною кiркою, оточена гiперемованою червоною каймою. Який попереднiй
дiагноз?
A. Хронiчна трiщина губи
B. Ексфолiативний хейлiт
C. Актинiчний хейлiт
D. Червоний вовчак
E. Контактний алергiчний хейлiт
30. Дитинi 12 рокiв. Поставлено дiагноз: гострий гнiйний остеомiєлiт верхньої щелепи.
Призначено хiрургiчне i медикаментозне
лiкування. Який курс антибактерiальної терапiї доцiльно призначити?
A. Лiнкомiцину гiдрохлорид, 7-8 дiб
B. Пенiцилiн, 5-6 дiб
C. Олететрин, 3-4 доби
D. Ампiцилiн, 10-12 дiб
E. Метилурацил, 5 дiб
31. Для видалення 75 зуба дiвчинцi 12-ти
рокiв проведено мандибулярну анестезiю.
Через декiлька хвилин пiсля проведеної манiпуляцiї хвора почала скаржитись на свербiж та почервонiння шкiри, слабкiсть, появу
кашлю та задишки, набряк видимих слизових оболонок, утруднене дихання. Який попереднiй дiагноз?
A. Набряк Квiнке
B. Анафiлактичний шок
C. Кропивниця
D. Колапс
E. Больовий шок
32. Хвора 33-х рокiв скаржиться на свербiння та набряк верхньої губи. Об’єктивно: парез лицевого нерва злiва, верхня губа
збiльшена, при пальпацiї - набрякла, м’якої
консистенцiї, без iнфiльтрату в глибинi ураження. Поставте дiагноз:
A. Синдром Мелькерсона-Розенталя
B. Набряк Квiнке
C. Лiмфангiома
D. Макрохейлiт Мiшера
E. Трофедема Мейжа
33. Хворий 44-х рокiв скаржиться на наявнiсть на нижнiй губi неболючої дiлянки бiлуватого кольору. Об’єктивно: на червонiй облямiвцi нижньої губи справа ближче до центра визначається рiзко обмежена дiлянка полiгональної форми розмiром
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0,5х1,0 см. Поверхня вогнища ураження має
сiрувато-бiлий колiр, вкрита щiльно посадженими дрiбними лусочками. Навколишнi
тканини не змiненi. Пальпацiя змiненої дiлянки безболiсна. Який найбiльш iмовiрний
дiагноз?
A. Обмежений передраковий гiперкератоз
B. Лейкоплакiя, пласка форма
C. Кандидозний хейлiт
D. Червоний вовчак
E. Червоний плескатий лишай
34. Хворому 32-х рокiв лiкар-стоматолог
встановив дiагноз: генералiзований пародонтит II ступеня, загострений перебiг, абсцедуюча форма. Об’єктивно: ряснi вiдкладення зубного каменю, пародонтальнi кишенi глибиною до 5 мм, рухливiсть зубiв
II ступеня, наявнiсть вузлiв травматичної
оклюзiї. На рентгенограмi: остеопороз, резорбцiя мiжзубних перетинок до 1/2 їх висоти. Яка лiкувальна тактика є першочерговою в цьому випадку?
A. Розкриття абсцесу
B. Iнстиляцiя лiкарських засобiв
C. Видалення зубного каменю
D. Вибiркове зiшлiфування зубiв
E. Шинування рухливих зубiв
35. Хворий 35-ти рокiв скаржиться на металевий присмак у ротi, печiння язика, якi
з’явилися пiсля протезування. Об’єктивно:
дефекти зубних рядiв замiщенi паяними мостоподiбними протезами. Яке дослiдження
проводять для уточнення дiагнозу?
A. Гальванометрiю
B. Оклюзiографiю
C. Гнатодинамометрiю
D. Електромiографiю
E. 36. У дiвчинки 6-ти рокiв вiдкривання рота вiльне. Альвеолярний паросток верхньої
щелепи цiлий. М’яке i тверде пiднебiння незрощене до рiвня 13 та 23 зубiв. Має трикутну форму. Мова нерозбiрлива. М’яке пiднебiння вкорочене. Дитина народилася з даною вадою. Який iмовiрний дiагноз?
A. Природне часткове незрощення пiднебiння
B. Iзольоване повне незрощення пiднебiння
C. Приховане незрощення пiднебiння
D. Iзольоване неповне незрощення пiднебiння
E. 37. У хворої 57-ми рокiв на слизовiй ретромолярної ямки мають мiсце дiлянки плескатої лейкоплакiї. Останнiм часом на уражених дiлянках з’явилися осередки сiро-бiлого
кольору з рiзко вираженим зроговiнням та
гiперплазiєю, виступають над поверхнею
слизової оболонки, неболючi. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?
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A. Лейкоплакiя верукозна
B. Еритроплазiя Кейра
C. Червоний плескатий лишай
D. Хронiчний афтозно-виразковий стоматит
E. Лейкоплакiя ерозивно-виразкова
38. До обласної клiнiчної лiкарнi, на
щелепно-лицевий травмпункт, звернувся
чоловiк 50-ти рокiв зi скаргами на наявнiсть
гострого, рiжучого, нападоподiбного лицевого болю, який з’являється пiд час розмови, вмивання, прийому їжi, голiння. Пiд час
нападу спостерiгаються гiперемiя обличчя,
сльозотеча та рiнорея. З’являються гiперкiнези м’язiв обличчя. Встановiть дiагноз:
A. Невралгiя другої гiлки трiйчастого нерва
B. Неврит лицевого нерва
C. Неврит другої гiлки трiйчастого нерва
D. Прозопалгiї
E. 39. Хворий 50-ти рокiв звернувся з метою
протезування беззубої нижньої щелепи. Пiд
час припасування iндивiдуальної ложки за
допомогою проб Гербста вiдбулося її скидання при витяганнi губ вперед. Де необхiдно вкоротити межi iндивiдуальної ложки?
A. Зовнiшнiй край мiж iклами
B. Вздовж щелепно-пiд’язикової лiнiї
C. Позаду горбика до щелепно-пiд’язикової
лiнiї
D. Вiд горбикiв до другого моляра
E. 1 см вiд середньої лiнiї пiд язиком
40. Пацiєнт 37-ми рокiв скаржиться на наявнiсть невеликої болючої виразки на язицi,
яка з’явилася тиждень тому пiсля випадкового потрапляння нiтратної кислоти. Об’єктивно: на спинцi язика у його переднiй третинi є виразка 0,5х1,0 см розмiром, рiзко
болюча при пальпацiї та вкрита плiвкою
жовтуватого кольору, яка щiльно прилягає
до пiдлеглої тканини. Стоматолог поставив
дiагноз: опiк кислотою. Виберiть препарат,
який прискорить очищення виразки вiд некротичного нальоту:
A. Мазь ”Iруксол”
B. Гепаринова мазь
C. Оксолiнова мазь
D. Гiоксизонова мазь
E. Нiстатинова мазь
41. Хвора 59-ти рокiв скаржиться на бiль пiд
частковим знiмним пластинчастим протезом на нижнiй щелепi. Протез був виготовлений 4 днi тому. На нижнiй щелепi частковий знiмний пластинчастий протез iз кламерною фiксацiєю на 33, 42 зубах. На слизовiй оболонцi в дiлянцi внутрiшньої косої
лiнiї лiворуч визначається гiперемiя. Якою
буде тактика стоматолога-ортопеда?
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A. Перевiрити оклюзiю та виконати корекцiю базису протеза в дiлянцi внутрiшньої
косої лiнiї лiворуч
B. Виконати корекцiю оклюзiйної площини
та базису протеза в дiлянцi внутрiшньої
косої лiнiї праворуч
C. Виконати перебазування базису протеза
D. Виготовити новий частковий знiмний
протез на нижню щелепу
E. Виконати корекцiю базису протеза в
дiлянцi внутрiшньої косої лiнiї праворуч i
лiворуч
42. Хворий 33-х рокiв скаржиться на бiль пiд
час приймання їжi та мовлення, який турбує його протягом 3-х тижнiв. Об’єктивно:
на боковiй поверхнi язика праворуч визначається довгаста виразка, вкрита некротичним нальотом. Краї виразки гiперемованi,
болючi при пальпацiї. Коронки 46, 47 зубiв значно зруйнованi, з гострими краями.
Якими будуть першочерговi дiї лiкаря в цiй
ситуацiї?
A. Усунення гострих країв 46, 47 зубiв
B. Хiрургiчне висiчення виразки
C. Видалення некротичного нальоту
D. Аплiкацiї кератопластичних засобiв
E. 43. Батьки дiвчинки 13-ти рокiв скаржаться
на порушення форми всiх зубiв. Об’єктивно: на зубах обох щелеп вiдсутня емаль, зуби мають жовто-коричневий вiдтiнок, стертi на одну третину. Дентин прозорий, неболючий при зондуваннi. З’ясовано, що зуби змiнилися в кольорi майже одразу пiсля
прорiзування. Рентгенологiчно: сформованi коренi, але вони тоншi та коротшi нiж
повиннi бути в нормi. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Синдром Стентона-Капдепона
B. Недосконалий дентиногенез
C. Системна гiпоплазiя емалi
D. Деструктивна форма флюорозу
E. Патологiчне стирання твердих тканин
зубiв
44. Пацiєнт 54-х рокiв скаржиться на свербiння i больовi вiдчуття в порожнинi рота. Об’єктивно: на слизовiй оболонцi щiк
ерозiї, якi мiсцями зливаються, утворюючи
яскраво-червону ерозивну поверхню. Симптом Нiкольського позитивний, гiперсалiвацiя. Язик набряклий, на бiчних поверхнях
вiдбитки зубiв. Яке додаткове дослiдження
буде найбiльш iнформативним для встановлення дiагнозу?
A. Цитологiчне
B. Люмiнесцентне
C. Загальний аналiз кровi
D. Бактерiоскопiя
E. Серологiчнi реакцiї
45. На пiдставi клiнiчних проявiв дитинi 10ти рокiв поставили попереднiй дiагноз: хронiчний перiостит нижньої щелепи в дiлянцi
36 зуба. Який додатковий метод обстежен-
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ня потрiбен в цьому випадку?
A. Рентгенографiя
B. Термографiя
C. Мiкробiологiчне дослiдження
D. Пункцiя
E. Бiопсiя
46. Хвора 58-ми рокiв звернулася до
хiрурга-стоматолога для видалення 45 зуба.
В анамнезi: цукровий дiабет. Перед прийомом хвора з’їла яблуко. Пiд час видалення
зуба хвора вiдчула себе погано: з’явилося
двоїння в очах, тремтiння тiла, вiдчуття занепокоєння та голоду. Хвора знепритомнiла. Пульс прискорений, напружений. Артерiальний тиск - 130/90 мм рт.ст. Який дiагноз
у цiєї хворої?
A. Гiпоглiкемiчна кома
B. Гiперглiкемiчна кома
C. Гiпертонiчний криз
D. Iнфаркт мiокарда
E. Анафiлактичний шок
47. Хворий 34-х рокiв скаржиться на раптовий бiль в 46 зубi. Об’єктивно: в 46 зубi визначається карiозна порожнина в межах
навколопульпарного дентину. Чутливiсть
при зондуваннi дна. Вертикальна перкусiя
не викликає больової реакцiї. ЕОД- 12 мкА.
Який дiагноз найiмовiрнiший?
A. Гiперемiя пульпи
B. Гострий обмежений пульпiт
C. Гострий вогнищевий пульпiт
D. Гострий перiодонтит
E. Хронiчний фiброзний пульпiт
48. У хворого 23-х рокiв зi сполученою травмою пiд час обстеження виникла пiдозра
на перелом верхньої щелепи за II типом.
У якiй проекцiї необхiдно зробити знiмок
черепа для остаточного встановлення дiагнозу?
A. Рентгенограма черепа в аксiальнiй проекцiї
B. Рентгенограма кiсток носа
C. Рентгенограма придаткових пазух носа
D. Рентгенограма нижньої щелепи в прямiй
проекцiї
E. Рентгенограма за Шюллером
49. 15-рiчна дитина протягом трьох рокiв
скаржиться на вiдчуття стягування губ, якi
вона постiйно облизує. Губи сухi, дещо набряклi та гiперемованi. На червонiй облямiвцi губ вiд лiнiї Клейна i до її середини
визначаються лусочки, якi легко знiмаються, пiсля чого залишається неушкоджена
яскраво-червона поверхня. Визначте найбiльш iмовiрний дiагноз:
A. Ексфолiативний хейлiт
B. Мiкробний хейлiт
C. Метеорологiчний хейлiт
D. Атопiчний хейлiт
E. Екзематозний хейлiт
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50. Пацiєнтка 18-ти рокiв скаржиться на
кровоточивiсть ясен пiд час вживання їжi, їх
свербiння та чутливiсть. Об’єктивно: ясеннi
сосочки та маргiнальнi ясна гiперемованi,
набряклi, кровоточивiсть 2 ступеню, наявний над’ясенний зубний камiнь, пародонтальнi кишенi - 2,5 мм. Яким буде дiагноз?
A. Генералiзований пародонтит I ступеню,
загострений перебiг
B. Генералiзований пародонтоз початкового
ступеню
C. Катаральний гiнгiвiт
D. Гiпертрофiчний гiнгiвiт
E. Генералiзований пародонтит початкового
ступеню, хронiчний перебiг
51. При оглядi дитини 5-ти рокiв було встановлено забарвлення в жовтий колiр рiзцiв
на 1/3 довжини коронки та жувальної поверхнi молярiв. З анамнезу було з’ясовано,
що мати приймала антибiотики тетрациклiнового ряду пiд час вагiтностi. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Тетрациклiновi зуби
B. Системна гiпоплазiя емалi
C. Осередкова гiпоплазiя емалi
D. Спадковий недосконалий амелогенез
E. Флюороз
52. Хвора 18-ти рокiв звернулася до стоматолога зi скаргами на бiль у дистальних вiддiлах нижньої щелепи справа пiд час ковтання, вiдкривання рота та їжi. Вважає себе
хворою вже 3 днi. Дiагностовано утруднене
прорiзування 48 зуба, ускладнене перикоронаритом. Якi невiдкладнi манiпуляцiї потрiбнi цiй пацiєнтцi?
A. Операцiя перикоронаротомiї, протизапальна терапiя
B. Операцiя перикоронаректомiї, протизапальна терапiя
C. Масивна антибiотикотерапiя, госпiталiзацiя
D. Консультацiя ЛОР-спецiалiста
E. Динамiчне спостереження хворої
53. Хвора 15-ти рокiв звернулася з батьками до хiрурга-стоматолога зi скаргами на
голосне клацання в суглобi пiд час широкого вiдкривання рота. Хвора правильної статури, розвинена вiдповiдно до її вiку, зрiст
близько 165 см, вага - 45 кг. Об’єктивно: пiд
час максимально широкого вiдкривання рота (7-8 см) можна почути та пальпаторно
вiдчути голосне клацання у СНЩС справа.
Прикус ортогнатичний. Що можна порадити цiй пацiєнтцi?
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A. Обмежити ступiнь вiдкривання рота до
норми впродовж 2-4-х мiсяцiв
B. Нiчого не робити, з вiком це виправиться
C. Виконати двощелепне шинування з еластичними тягами
D. Розпочати ортодонтичне лiкування для
корекцiї прикусу
E. Направити до ендокринолога для корекцiї
процесiв обмiну в органiзмi
54. Хворий 45-ти рокiв звернувся до стоматолога зi скаргами на бiль i хрускiт у правому СНЩС пiд час прийому їжi, що пiдсилюються до вечора. Вранцi суглоб не турбує.
Хворiє протягом 3-х рокiв. Обличчя симетричне, пальпацiя в проекцiї СНЩС безболiсна, вiдчутний хрускiт праворуч. Вiдкривання рота до 2,8 см. Моляри на нижнiй
щелепi вiдсутнi, пiдвищена стертiсть зубiв.
Який найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Артроз правого СНЩС
B. Анкiлоз правого СНЩС
C. Контрактура нижньої щелепи
D. Хронiчний артрит правого СНЩС
E. Больовий синдром правого СНЩС
55. У хворого 34-х рокiв у правiй пiдщелепнiй дiлянцi набряк м’яких тканин; шкiра
в цiй дiлянцi у кольорi не змiнена, в складку береться. Пальпується новоутворення
овальної форми, з гладенькою поверхнею,
еластичної консистенцiї, слабко болюче,
розмiром 1,5х2,0 см. Зi слiв хворого, новоутворення з’явилося 4 днi тому, температура
тiла пiднялася до 37,3o C . Рот вiдкривається в
повному обсязi, коронка 46 зуба зруйнована
повнiстю, перкусiя коренiв болiсна. Слизова оболонка перехiдної складки в дiлянцi
46 набрякла. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Гострий одонтогенний серозний пiдщелепний лiмфаденiт справа
B. Аденофлегмона пiдщелепного простору
справа
C. Гнiйний одонтогенний гнiйний пiдщелепний лiмфаденiт справа
D. Гострий гнiйний перiостит нижньої щелепи справа
E. Гострий серозний перiостит нижньої
щелепи справа
56. Хворий 43-х рокiв звернувся до стоматолога зi скаргами на наявнiсть порожнин у
зубах верхньої щелепи, бiль пiд час чищення зубiв та вживання холодної їжi. Об’єктивно: у пришийковiй дiлянцi 14, 13, 23, 24
зубiв визначаються дефекти твердих тканин глибиною бiльше 2 мм, якi утворенi
двома порожнинами, що сходяться пiд кутом 45o . Поставлено дiагноз: клиноподiбний дефект 14, 13, 23, 24 зубiв. Якi заходи
показанi в цьому випадку?
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A. Пломбування текучим композитом
B. Чистка зубiв кальцiйвмiсними пастами
м’якою щiткою
C. Використання ополiскувачiв, якi знижують гiперестезiю твердих тканин зубiв
D. Чистка зубiв фторвмiсними пастами
м’якою щiткою
E. Покриття зубiв штучними коронками
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A. Антигiстамiни
B. Антибiотики
C. Кортикостероїди
D. Iмуномодулятори
E. Антисептики

57. До хiрурга-стоматолога звернувся хворий на другий день пiсля тривалого перебування на повiтрi за низької температури
(-25o C ) зi скаргами на пекучий бiль i занiмiння шкiри обличчя. Об’єктивно: шкiра
обличчя синюшно-червона, набрякла. На
щоках i пiдборiддi декiлька пухирiв дiаметром 1,0-3,0 см. Чутливiсть шкiри знижена.
Визначте ступiнь обмороження:

62. Хвора 45-ти рокiв скаржиться на вiдчуття печiння, бiль, почервонiння шкiри на
обличчi, збiльшення температури тiла до
38o C , головний бiль, швидке знесилення.
Хворiє близько двох днiв. Об’єктивно: в дiлянцi лiвої щоки та бокової поверхнi носа
наявна еритематозна пляма у виглядi язикiв
полум’я, гостро болюча, краї валикоподiбно припiднятi над поверхнею шкiри. При
пальпацiї шкiра в осередку запалення гаряча на дотик. Поставте дiагноз:

A. Другий ступiнь
B. Перший ступiнь
C. Третiй ступiнь
D. Третiй-четвертий ступiнь
E. Четвертий ступiнь

A. Бешиха
B. Полiморфна ексудативна еритема
C. Оперiзувальний лишай
D. Простий пухирцевий лишай
E. Туберкульоз

58. У хворого 59-ти рокiв пiд час препарування зубiв розвився колапс. Що з перерахованого слiд застосувати для надання першої допомоги?

63. Хворий 29-ти рокiв iз розпухлим обличчям та кровотечею з рота на носилках доставлений в ургентний кабiнет пiсля бiйки
на вулицi. Свiдомiсть збережена, рот напiввiдкритий, пошкоджено слизову оболонку з обох бокiв нижньої щелепи, рухомiсть
вiдламкiв нижньої щелепи. Пiд час огляду
лiкарем хворий втрачає свiдомiсть, губи синiшають, шкiрнi покриви блiднуть, дихання утруднюється, вдих стає неможливим.
Встановлено дiагноз: дислокацiйна асфiксiя. Яких невiдкладних заходiв необхiдно
вжити?

A. Розчин мезатону
B. Розчин атропiну
C. Розчин дибазолу
D. Розчин супрастину
E. Розчин ефедрину
59. Дитина 5-ти рокiв, гострий гнiйний лiмфаденiт пiднижньощелепної дiлянки, консервативне лiкування не дало ефекту. Яких
заходiв слiд термiново вжити?
A. Розтин аденоабсцесу
B. Використати дiю ЕП УВЧ в атермiчнiй
дозi
C. Компреси з димексидом
D. Iмунiзацiя стафiлококовим анатоксином
E. Внутрiшньом’язово ввести лiзоцим по
100-200 мг
60. Хворий 20-ти рокiв скаржиться на бiль
в дiлянцi зубу мудростi. Бiль при ковтаннi,
утруднене вiдкривання рота, нездужання,
гiпертермiя до 37,5-38o C . Спостерiгається
часткове прорiзування зубу мудростi, коронка зубу вкрита гiперемованою, набряклою слизовою оболонкою (каптуром). Зпiд каптура видiляється гнiй. Поставте дiагноз:
A. Перикоронiт
B. Остеомiєлiт
C. Альвеолiт
D. Гiнгiвiт
E. Перiостит
61. Хворому 26-ти рокiв на пiдставi скарг,
анамнезу та клiнiчного обстеження встановлено дiагноз: токсико-алергiчний стоматит. Яку терапiю слiд призначити в першу
чергу?

A. Витягнути хворому язик та висунути
вперед i вверх нижню щелепу
B. Накласти трахеотому
C. Провести iнтубацiю трахеї
D. Внутрiшньовенно ввести дихальнi аналептики
E. Покласти хворого на бiк
64. Хвора 40-ка рокiв звернулася з приводу
протезування. Зуби 11, 12, 22 вiдсутнi, прикус ортогнатичний. 21 запломбований, рухомiсть I ступеня. Коронка 24 зруйнована
бiльш нiж на 2/3, зуб стiйкий, корiнь пломбований. Яка конструкцiя показана хворiй
пiд опору суцiльнолитого мостоподiбного
протеза?
A. Куксо-коренева конструкцiя
B. Штифтовий зуб за Ахметовим
C. Вiдновлення зуба вкладкою
D. Вiдновлення зуба пломбою
E. Одночасний штифтовий зуб
65. Батьки дiвчинки 11-ти рокiв звернулися
зi скаргами на косметичний дефект. Об’єктивно: вкорочена висота нижньої третини
обличчя, глибока супраментальна складка.
Спiввiдношення перших молярiв за першим
класом Енгля, верхнi рiзцi перекривають
нижнi на всю висоту коронок, рiзальнi краї
нижнiх рiзцiв контактують зi слизовою обо-
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лонкою пiднебiння. Встановiть дiагноз:
A. Глибокий нейтральний прикус
B. Мезiальний прикус
C. Глибокий дистальний прикус
D. Дистальний прикус
E. 66. У пацiєнта 52-х рокiв встановлено дiагноз: генералiзоване патологiчне стирання
зубiв на 1/3 висоти коронки зуба. Нижнiй
вiддiл обличчя зменшений, прикус знижений. Який метод лiкування найбiльш рацiональний?
A. Вiдновлення висоти прикусу ортопедичним лiкуванням
B. Вiдновлення анатомiчної форми зубiв
пломбувальними матерiалами
C. Вiдновлення висоти прикусу за допомогою внутрiшньоканальних анкерiв з
подальшим пломбуванням
D. Вiдновлення коронок зубiв парапульпарними штифтами та композитними
матерiалами
E. Лiкування не потрiбне
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A. Пiднебiнна пластинка з рукоподiбними
кламерами
B. Пiднебiнна розширювальна пластинка
C. Апарат Андрезена-Гойпля
D. Апарат Осадчого
E. Пiднебiнна пластинка з похилою площиною
70. Хворий 27-ми рокiв на прийомi у хiрургастоматолога пiд час збору анамнезу раптом
став скаржитися на появу слухових та нюхових галюцинацiй, серцебиття. Через кiлька
хвилин хворий впав на пiдлогу, втративши
свiдомiсть, почалися тонiчнi судоми, шийнi
вени набрякли, обличчя цiанотичне, з рота
витiкає слина з домiшками кровi. Який стан
розвинувся у хворого?
A. Епiлептичний напад
B. Гiпертонiчний криз
C. Серцевий напад
D. Колапс
E. Анафiлактичний шок

67. Батьки дiвчинки 11-ти рокiв звернулися
зi скаргами на наявнiсть пухлиноподiбного новоутворення на нижнiй щелепi справа. При об’єктивному обстеженнi виявлено
набряк слизової оболонки в дiлянцi 43, 44,
45 зубiв. Спостерiгається симптом Дюпюїтрена. На рентгенограмi: дефект кiсткової
тканини на нижнiй щелепi справа, овальної
форми, з чiткими краями, в якому розмiщений фолiкул 44 зуба. Поставте дiагноз:

71. Хвора 26-ти рокiв пiд час вiдпочинку за
кордоном бiля моря звернула увагу на появу печiння в губах, виникнення болю в ротi
пiд час прийому їжi. Пiсля повернення протягом декiлькох днiв поступово з’явилися
бiль у суглобах, в дiлянцi серця, нирок, висипання на шкiрi. Об’єктивно: на губах, слизовiй оболонцi щiк яскраво-червонi бляшки
з облямiвкою, поодинокi пухирi з кров’янистим вмiстом, ерозiї, якi епiтелiзуються з
утворенням дiлянок атрофiї. Знайденi LEклiтини, антитiла до нативної ДНК. Який
найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Фолiкулярна кiста
B. Радикулярна кiста
C. Остеобластокластома
D. Одонтома
E. Хронiчний остеомiєлiт нижньої щелепи

A. Системний червоний вовчак
B. Туберкульоз
C. Сифiлiс
D. Бешиха
E. Актиномiкоз

68. Пацiєнтка 40-ка рокiв скаржиться на рiзкий бiль вiд дiї температурних та хiмiчних
подразникiв. На вестибулярнiй поверхнi 14
та 24 зубiв в дiлянцi шийки наявнi дефекти
в межах емалi у виглядi щiлин, болючi пiд
час дотику. Ретракцiя ясен в дiлянцi уражених зубiв на 1/3 кореня зуба. Який найбiльш
iмовiрний дiагноз?

72. Дiвчинка 8-ми рокiв скаржиться на ”ранки” в кутах рота. Об’єктивно: в кутках рота
глибокi трiщини iз щiльними краями, що
виступають над рiвнем шкiри. Шкiра в цих
мiсцях дещо гiперемована, є явища мацерацiї. При вiдкриттi рота спостерiгаються
болiснiсть i кровоточивiсть. З анамнезу: тиждень тому дитина закiнчила курс антибiотикотерапiї з приводу пневмонiї. Який передбачуваний дiагноз?

A. Клиноподiбний дефект
B. Ерозiя емалi
C. Комп’ютерний некроз
D. Променевий некроз
E. Пришийковий карiєс
69. Хлопчику 13 рокiв. Скарги на косметичний дефект. Об’єктивно: дiастема мiж
верхнiми центральними рiзцями 2 мм, спiввiдношення перших молярiв за першим класом Енгля. Було поставлено дiагноз: дiастема на верхнiй щелепi. Оберiть апарат для
лiкування цiєї патологiї:

A. Мiкотичний ангулярний хейлiт
B. Афти Сеттона
C. Стрептококовий ангулярний хейлiт
D. Хронiчнi трiщини губ
E. Медикаментозний стоматит
73. Пацiєнт 15-ти рокiв завершив лiкування
скупченостi зубiв II ступеня за допомогою
брекет-технiки без видалення окремих зубiв. Визначте термiн подальшого диспансерного спостереження:
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A. До прорiзування третiх молярiв
B. Протягом усього життя
C. До прорiзування других молярiв
D. Протягом 2-х рокiв
E. Спостереження не потрiбне

ставно почалася носова кровотеча. Об’єктивно: дитина астенiчна, блiда, апатична.
У дiлянцi колiнних та лiктьових суглобiв визначаються деформiвнi остеоартрози. Яке
захворювання наявне у цiєї дитини?

74. У дитини 8-ми рокiв напiввiдкритий рот,
широка спинка носа, суха червона кайма
губ, в переднiй дiлянцi вертикальна щiлина
3 мм. Визначте чинник розвитку даної зубощелепної аномалiї:

A. Гемофiлiя
B. Тромбоцитопенiчна пурпура
C. Геморагiчний васкулiт
D. Геморагiчний дiатез
E. Тромбогеморагiчний синдром

A. Ротове дихання
B. Iнфантильне ковтання
C. Порушення мовоутворення
D. Порушення жування
E. Порушення змикання губ

79. В клiнiку терапевтичної стоматологiї
звернулася пацiєнтка 45-ти рокiв зi скаргами на неприємний запах з рота та болючiсть
при накушуваннi у дiлянцi 15 зуба. Зi слiв
пацiєнтки, зуб лiкували 2 роки тому. Об’єктивно: в 15 зубi виявлено дефект пломби,
перкусiя дещо позитивна. На рентгенограмi: кореневий канал запломбований на 3/4
кореня. Якою буде тактика лiкаря?

75. У хлопчика 13-ти рокiв верхнi рiзцi нахиленi вестибулярно, сагiтальна щiлина 8 мм,
спiввiдношення iклiв та перших постiйних
молярiв за II класом Енгля. Яку дiагностичну клiнiчну пробу необхiдно провести для
уточнення патогенезу патологiї прикусу?
A. Змiщення нижньої щелепи вперед
B. Змiщення нижньої щелепи назад
C. Змiщення нижньої щелепи влiво
D. Змiщення нижньої щелепи вправо
E. Вiдкривання та закривання рота
76. Пiд час срiблення кореневих каналiв
з метою лiкування хронiчного гранулюючого перiодонтиту 16 зуба у пацiєнта 32-х
рокiв розчин нiтрату срiбла випадково потрапив на слизову оболонку щоки хворого. Який розчин необхiдно застосувати для
обробки слизової оболонки для надання невiдкладної допомоги в такiй ситуацiї?
A. 3% розчин натрiю хлориду
B. 0,02% розчин хлоргексидину
C. 0,5% розчин лимонної кислоти
D. 1% розчин гiдрокарбонату натрiю
E. 50% етиловий спирт
77. У пацiєнта пiсля спроби лiкування 45 зуба з приводу загострення хронiчного перiодонтиту на 4-ту добу з’явився бiль у нижнiй
щелепi праворуч, який iррадiює за гiлками
трiйчастого нерва, температура тiла сягала 38o C , спостерiгалися лихоманка, нездужання. Об’єктивно: спостерiгається позитивний симптом вазопарезу Венсана, двобiчний iнфiльтрат альвеолярного вiдростка в
дiлянцi 45 зуба, гноєтеча з пародонтальних
кишень 46, 47 зубiв, неприємний запах з роту. Визначте найбiльш iмовiрний дiагноз:
A. Гострий одонтогенний остеомiєлiт у
дiлянцi 44, 45, 46 зубiв
B. Гострий гнiйний перiостит альвеолярного
вiдростка у дiлянцi 44, 45, 46 зубiв
C. Гострий гнiйний перiодонтит 45 зуба
D. Хронiчний одонтогенний остеомiєлiт
E. Одонтогенна флегмона пiдщелепної
дiлянки справа
78. У дитини 7-ми рокiв на прийомi у
хiрурга-стоматолога пiд час огляду безпiд-

A. Перепломбувати кореневий канал
B. Резекцiя верхiвки кореня зуба
C. Призначити фiзпроцедури
D. Лазеротерапiя
E. Антибiотикотерапiя
80. При оглядi стану зубiв у хворого 15ти рокiв встановлено на перших молярах
з обох бокiв наявнiсть молочно-бiлих гладеньких, блискучих плям з дефектами емалi, що не змiнюються у кольорi при фарбуваннi. Про ще свiдчить?
A. Гiпоплазiя зубiв
B. Гiперплазiя зубiв
C. Дискальцинацiя зубiв
D. Гiперкальцинацiя зубiв
E. Флюороз
81. У хворого 7-ми рокiв при плановому
оглядi дiагностовано хронiчний карiєс 55
зуба, 2 клас за Блеком, кпв+КП=12, iндекс
гiгiєни 2,1 бала. Якому пломбувальному матерiалу слiд надати перевагу в ходi лiкування?
A. Склоiономерному цементу
B. Мiкронаповненому композиту
C. Фосфат-цементу
D. Рiдкому композиту
E. Композиту, що пакується
82. Хворий 45-ти рокiв скаржиться на бiль
протягом 4-х днiв в дiлянцi видаленого 37
зуба, гiпертермiю до 38,4o C , неприємний
запах з рота. Спостерiгаються набряк, бiль,
гiперемiя слизової оболонки навколо лунки видаленого зуба. Лунка видаленого зуба
частково заповнена некротичним згустком.
Який iмовiрний дiагноз?
A. Гострий гнiйно-некротичний альвеолiт
B. Остеомiєлiт
C. Гострий серозний альвеолiт
D. Гiнгiвiт
E. Перiостит
83. Хворий 44-х рокiв перед початком вида-
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лення зуба поскаржився на гострий бiль за
грудиною, який вiддавав пiд лiву лопатку, в
шию та плече. Пацiєнт мав наляканий вигляд, був блiдий. Пульс - 80/хв., АТ- 140/90
мм рт.ст. З анамнезу: такi напади вже траплялися при нервовому перенавантаженнi.
Поставте дiагноз:
A. Напад стенокардiї
B. Напад кардiалгiї
C. Гострий iнфаркт мiокарду
D. Iстеричний напад
E. Епiлептичний напад
84. Хворий скаржиться на бiль, який виник
вперше у 46 зубi при накушуваннi. Об’єктивно: в 46 зубi наявна глибока порожнина
вистелена щiльним пiгментованим дентином. Зондування безболiсне. Перкусiя болiсна. Слизова оболонка в дiлянцi зуба блiдорожева, чиста. Поставте дiагноз:
A. Гострий серозний перiодонтит
B. Гострий гнiйний перiодонтит
C. Хронiчний гранулюючий перiодонтит
D. Хронiчний гранулематозний перiодонтит
E. 85. Пiд час операцiї видалення ретенцiйної кiсти нижньої губи хлопчик 14-ти рокiв поскаржився на раптову слабкiсть, запаморочення, нудоту. Об’єктивно: шкiра блiда, вкрита холодним потом. Дихання часте,
пульс слабкий, артерiальний тиск знижений (90/60 мм рт.ст.), руки холоднi. Визначте iмовiрний дiагноз:
A. Непритомнiсть
B. Токсичний шок
C. Травматичний шок
D. Анафiлактичний шок
E. Колапс
86.
Хвора
звернулася
до
лiкарястоматолога зi скаргами на неможливiсть
закрити рота, утруднену мову. Об’єктивно:
порожнина рота напiввiдкрита, з порожнини рота тече слина, центральна лiнiя змiщена праворуч. Лiворуч перед ”козелком”
вуха є западина, а пiд вилицевою дугою - випинання. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Однобiчний переднiй вивих н/щ злiва
B. Однобiчний переднiй вивих н/щ справа
C. Однобiчний заднiй вивих н/щ злiва
D. Однобiчний заднiй вивих н/щ справа
E. Двобiчний переднiй вивих
87. На клiнiчному етапi перевiрки каркаса
бюгельного протеза в ротовiй порожнинi
виявлено нерiвномiрне вiдставання його дуги вiд слизової оболонки твердого пiднебiння та комiркового вiдростка у межах 0,9 мм
до контакту. У який спосiб можна усунути
цей недолiк?
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A. Виготовити новий каркас бюгельного
протеза
B. Вирiвняти каркас шляхом напаювання
металу
C. Наведений недолiк не потребує виправлення
D. Вирiвняти каркас за допомогою крампонних щипцiв
E. Вирiвняти каркас за допомогою повторного розiгрiвання металу
88. У чоловiка 42-х рокiв, який лiкувався в гастроентерологiчному вiддiленнi, на
тлi стресу та пломбування зуба виникло
неприємне вiдчуття поколювання в язицi,
яке заважало працювати та спати й значно
зменшувалося пiд час жування. При неврологiчному обстеженнi: язик розташовано
вздовж середньої лiнiї, його рухи не обмеженi, сприйняття смаку збережене, ковтання вiльне. Об’єктивно: АТ- 120/75 мм рт.ст.,
ЧСС- 76/хв., ЕКГ- синусовий ритм. Огляд
неврозолога: депресивний розлад. Який дiагноз у хворого?
A. Глосодинiя
B. Невралгiя язикоглоткового нерва
C. Невралгiя трiйчастого нерва
D. Невралгiя зворотного гортанного нерва
E. Невралгiя верхнього гортанного нерва
89. У дитини 6-ти рокiв спостерiгається асиметрiя обличчя за рахунок недорозвинення правої половини нижньої щелепи, рiзке обмеження вiдкривання рота, неможливiсть нормального вживання їжi. В анамнезi: травма, перенесена пiд час пологiв. На
ортопантомограмi визначається рiзка деформацiя правого суглобового вiдростка,
суглобова щiлина не проявляється. Кут щелепи деформований, визначається ”шпора”.
Яким буде дiагноз?
A. Кiстковий анкiлоз правого СНЩС
B. Фiброзний анкiлоз правого СНЩС
C. Деформiвний артроз правого СНЩС
D. Артрозо-артрит правого СНЩС
E. Хронiчний артрит правого СНЩС
90. Хлопчик 5-ти рокiв пiсля падiння вдарився пiдборiддям та нижнiми зубами. Наступного дня з’явився бiль в дiлянцi 71, 72,
81, 82 зубiв. Спостерiгається набряк тканин
пiдборiддя, згладженiсть перехiдної складки в дiлянцi 71, 72, 81, 82 зубiв. 71, 81 зуби
мають III ступiнь рухомостi. Визначається
порушення прикусу. Пальпаторно: симптом
сходинки вздовж краю тiла нижньої щелепи
в пiдпiдборiднiй дiлянцi. Поставте дiагноз:
A. Перелом нижньої щелепи
B. Перелом верхньої щелепи
C. Вивих нижньої щелепи
D. Забiй нижньої щелепи
E. Травма 71, 72, 81, 82 зубiв
91. Пацiєнтовi 49-ти рокiв виготовляють
штифтову конструкцiю в 23 зуб. Об’єктивно: пiднебiнна стiнка виступає над яснами
на 3 мм, а апроксимальнi та губна стiнки -
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на рiвнi ясен. Яка з перерахованих штифтових конструкцiй буде оптимальною?
A. Суцiльнолита куксова вкладка
B. За Рiчмондом
C. За Катцем
D. За Логаном
E. За Девiсом
92. Вiйськовослужбовець зазнав уламкового поранення в дiлянцi нижньої щелепи,
що призвело до вiдриву пiдборiддя та виникнення асфiксiї. Який найбiльш iмовiрний
вид асфiксiї у потерпiлого?
A. Дислокацiйна
B. Аспiрацiйна
C. Стенотична
D. Клапанна
E. Обтурацiйна
93. При обстеженнi хворого iз захворюванням СНЩС встановлено: виникнення тугорухомостi в правому суглобi в кiнцi дня, надвечiр. На рентгенограмах СНЩС визначається звуження суглобової щiлини СНЩС.
Для якого захворювання СНЩС такi прояви характернi найчастiше?
A. Хронiчний артрит СНЩС
B. Гострий артрит СНЩС
C. Загострення хронiчного артриту СНЩС
D. Больова дисфункцiя СНЩС
E. Артроз СНЩС
94. Пацiєнтка 17-ти рокiв звернулася зi
скаргами на неможливiсть торкнутися центральних рiзцiв верхньої щелепи. 2 днi тому цю дiлянку було травмовано. Який метод обстеження необхiдно вибрати для уточнення дiагнозу?
A. Рентгенологiчне обстеження
B. Загальний аналiз кровi
C. Бактерiологiчне обстеження
D. Електроодонтометрiя
E. Фотоплетизмографiя
95. Батьки 8-рiчного хлопчика скаржаться,
що вiн має звичку смоктати язик. Об’єктивно: нижня частина обличчя подовжена, спостерiгається симптом ”наперстка”, прикус
змiнний, мiж переднiми зубами спостерiгається вертикальна щiлина 5 мм, вуздечка
язика коротка, пiд час мовної проби язик
розташовується мiж зубiв. Формується вiдкритий прикус. Якою повинна бути тактика
ведення пацiєнта?
A. Пластика вуздечки язика, виправлення
вiдкритого прикусу, мовної артикуляцiї,
функцiї ковтання
B. Виправлення вiдкритого прикусу, нормалiзацiя ковтання
C. Зiшлiфовування горбiв тимчасових зубiв
D. Направлення до логопеда, пластика вуздечки язика
E. Нормалiзацiя функцiї ковтання, мовлення
96. Юнак 14-ти рокiв звернувся з метою
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профiлактичного огляду. Об’єктивно: ГI за
Федоровим-Володкiною - 3,1 бала, глибокi
фiсури в 16, 26, 36 i 46 зубах. Який профiлактичний засiб є оптимальним для попередження карiєсу в цьому випадку?
A. Герметик
B. Ремiнералiзуючий розчин
C. Лiкувально-профiлактичнi пасти
D. Десенситайзер
E. Фторлак
97. Хворий 30-ти рокiв звернувся до лiкарястоматолога зi скаргами на бiль в дiлянцi
видаленого 3 днi тому зуба. Об’єктивно:
обличчя симетричне, рот вiдкриває в повному обсязi. Лунка вилученого 36 зуба заповнена сiруватим згустком. Краї лунки гiперемованi, болючi при пальпацiї. Виберiть
лiкувальну тактику:
A. Кюретаж, пухка тампонада
B. Кюретаж, туга тампонада
C. Промивання, кюретаж
D. Кюретаж, альвеолотомiя
E. Альвеолотомiя, пухка тампонада
98. Хворому 43-х рокiв тиждень тому був
вилучений 37 зуб з приводу загострення
хронiчного перiодонтиту. Хворий скаржиться на пульсуючий бiль, який iррадiює у
вухо, неприємний запах з рота, пiдвищену
температуру тiла. Слизова оболонка ясен
в дiлянцi лунки видаленого зуба набрякла,
гiперемована. Лунка заповнена вмiстом сiрого кольору. Який остаточний дiагноз?
A. Альвеолiт
B. Неврит альвеолярного нерва
C. Гострий пульпiт 36 зуба
D. Невралгiя альвеолярного нерва
E. Остеомiєлiт
99. До стоматологiчної полiклiнiки звернувся хворий 42-х рокiв зi скаргами на бiль в
дiлянцi 22 зуба. Пiсля обстеження був встановлений дiагноз: загострення хронiчного
перiодонтиту. Показана операцiя: видалення зуба. Пiсля проведення iнфраорбiтальної
анестезiї у хворого з’явилися явища диплопiї. Яка найбiльш доцiльна тактика лiкаря в
цiй ситуацiї?
A. Не потрiбно спецiальних консультацiй i
лiкування
B. Госпiталiзувати хворого в щелепнолицеве вiддiлення
C. B екстреному порядку провести консультацiю окулiста
D. Госпiталiзувати хворого в очне вiддiлення
E. Вiдкласти операцiю видалення зуба
100. Пiсля проведення туберальної анестезiї у хворого 35-ти рокiв з’явилися ознаки
гематоми: асиметрiя обличчя через набряк
лiвої щоки, що розвинувся протягом 1-2 хвилин. Якою буде першочергова тактика лiкаря в цьому випадку?
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A. Пальцеве притиснення протягом 3-5
хвилин
B. Розкриття гематоми
C. Перев’язка судини, що призвела до кровотечi
D. Перев’язка зовнiшньої сонної артерiї
E. Загальне медикаментозне лiкування
101. В обласнiй лiкарнi органiзовується стоматологiчне вiддiлення на 60 лiжок для надання усiх видiв допомоги, у тому числi й
вiдновлювальних операцiй на обличчi та
щелепах. Скiльки потрiбно розгорнути перев’язочних та операцiйних у такому вiддiленнi?
A. 2 перев’язочнi та 2 операцiйнi
B. 1 перев’язочну та 1 операцiйну
C. 2 перев’язочнi та 1 операцiйну
D. 1 перев’язочну та 2 операцiйнi
E. 3 перев’язочнi та 1 операцiйну
102. Хворий 36-ти рокiв звернувся по допомогу з приводу загострення хронiчного
перiодонтиту 22 зуба. Слизова оболонка в
дiлянцi причинного зуба набрякла, флюктуює. Лiкар поставив дiагноз: гострий одонтогенний гнiйний перiостит. Яка анестезiя
необхiдна для видалення причинного зуба
та перiостотомiї у цьому випадку?
A. Позаротова iнфраорбiтальна та рiзцева
B. Внутрiшньоротова iнфраорбiтальна та
рiзцева
C. Iнфiльтрацiйна та рiзцева
D. Позаротова iнфраорбiтальна та палатинальна
E. 103. Хвора 24-х рокiв соматично здорова,
має глибокий прикус, страждає на хронiчний катаральний гiнгiвiт, пройшла курс
комплексної протизапальної терапiї, пiсля
якої протягом 1,5 рокiв спостерiгається стабiлiзацiя процесу. Скiльки разiв на рiк їй
необхiдно проводити профiлактичнi заходи?
A. 2
B. 3
C. 4
D. 1
E. 6
104. Хвора 25-ти рокiв звернулася до стоматолога зi скаргами на бiль вiд солодкого та кислого, який зникає пiсля усунення
подразника. Зуб турбує вже декiлька днiв.
Об’єктивно: в 36 зубi карiозна порожнина
в межах плащового дентину, ЕОД- 8 мкА.
Поставте дiагноз:
A. Гострий середнiй карiєс
B. Гострий глибокий карiєс
C. Хронiчний поверхневий карiєс
D. Кислотний некроз твердих тканин
E. Флюороз (деструктивна форма)
105. Пацiєнт проходить ендодонтичне лiкування 45 зуба. Для обтурацiї кореневого ка-
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налу використовують метод вертикальної
гарячої конденсацiї гутаперчi. Який iнструмент використовують для ущiльнення гутаперчi?
A. Плаггер
B. Спредер
C. Коренева голка
D. Штопфер
E. Ґудзиковий зонд
106. У хворої 57-ми рокiв дiагностовано хронiчний генералiзований пародонтит II ступеня. Об’єктивно: травматична оклюзiя 16,
17, 12, 11, 22, 26 зубiв та нашарування зубного каменя. Вестибулярний нахил фронтальних зубiв на обох щелепах. Рухомiсть 31, 32,
33, 41, 16 - II ступеня, в цiй дiлянцi слизова оболонка гiперемована, набрякла. Яка
першочергова послiдовнiсть ортопедичних
втручань?
A. Тимчасове шинування, вибiркове пришлiфовування
B. Вибiркове пришлiфовування, тимчасове
шинування
C. Вибiркове пришлiфовування, постiйне
шинування
D. Безпосереднє шинування, ретенцiйне
шинування
E. Тимчасове шинування, постiйне шинування
107. Хвора 20-ти рокiв скаржиться на потемнiння коронкової частини 21. Об’єктивно: коронкова частина 21 змiнена в кольорi,
на пiднебiннiй поверхнi дефект вiдновлено
пломбою. На рентгенограмi канал запломбовано до верхiвки. Для вiдновлення дефекту вибрано виготовлення вiнiру. Препарування зуба пiд вiнiр рекомендовано проводити з формуванням уступу:
A. Прямого, на рiвнi ясен, шириною 0,3-0,5
мм
B. Без уступу
C. Прямого, кругового, шириною 1 мм
D. Пiд кутом 135o
E. Косого
108. У хворого є показання до видалення 46
зуба. Коронка зуба збережена, вiдкривання
рота вiльне. Виберiть спосiб знеболення та
iнструменти:
A. Торусальна анестезiя; дзьобоподiбнi щипцi з шипами
B. Мандибулярна анестезiя; прямий та
кутовий елеватор, дзьобоподiбнi щипцi з
щiчками, що сходяться
C. Мандибулярна та щiчна анестезiя; прямий
елеватор, зiгнутi в площинi дзьобоподiбнi
щипцi
D. Торусальна анестезiя; прямий та кутовий
елеватор, дзьобоподiбнi щипцi з щiчками,
що сходяться
E. Анестезiя за Берше-Дубовим; прямий та
кутовий елеватор
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109. У дитини 6-ти рокiв на жувальнiй поверхнi 74 зуба виявлено карiозну порожнину в межах навколопульпарного дентину,
яка сполучається з пульповою камерою.
Глибоке зондування пульпи в дiлянцi гирла кореневих каналiв болiсне. Зуб змiнений
у кольорi. Який iмовiрний дiагноз?
A. Хронiчний гангренозний пульпiт
B. Хронiчний гiпертрофiчний пульпiт
C. Хронiчний фiброзний пульпiт
D. Хронiчний конкрементозний пульпiт
E. Хронiчний грануляцiйний перiодонтит
110. Батьки з 8-рiчною дiвчинкою звернулися з метою санацiї. Пiд час огляду встановлено, що КПВ+кп=10, гiгiєна ротової
порожнини незадовiльна. На вестибулярнiй
поверхнi 11, 21 зубiв, в пришийковiй дiлянцi,
виявлено бiлi плями, що зафарбовуються
2% метиленовим синiм. До якої диспансерної групи належить дитина?
A. III
B. I
C. II
D. IV
E. V
111. Батьки однорiчної дiвчинки звернулись
зi скаргами на високу температуру тiла (до
39o C ), дитина неспокiйна, погано спить, не
їсть, хворiє третiй день. Об’єктивно: слизова оболонка ясен гiперемована, набрякла, легко кровоточить. Слизова оболонка
твердого пiднебiння, щiк, губ вкрита афтами. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Гострий герпетичний стоматит
B. Хронiчний рецидивний афтозний стоматит
C. Рецидивний герпетичний стоматит
D. Алергiчний стоматит
E. 112. З метою гiгiєнiчного виховання у школi продемонстровано фiльм ”Засоби i методи догляду за ротовою порожниною”. Яка
це форма санiтарно-просвiтньої роботи?
A. Пасивна
B. Активна
C. Поєднання активної та пасивної
D. Iндивiдуальна
E. 113. У хворої 65-ти рокiв на прийомi у
лiкаря-стоматолога з’явився стискальний
бiль за грудиною, запаморочення, слабкiсть
у лiвiй руцi, погане володiння язиком. При
оглядi хвора неспокiйна, шкiра обличчя гiперемована. АТ- 200/140 мм рт.ст. Пульс
- 100/хв., аритмiчний. Який iмовiрний дiагноз?
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A. Гiпертонiчний криз
B. Тиреотоксикоз
C. Бронхiальна астма
D. Недостатнiсть кровообiгу
E. Серцево-судинна недостатнiсть
114. У хворого, що працює на виробництвi акумуляторiв, стоматолог дiагностував
свинцевий стоматит. Яке мiсцеве лiкування
слiд застосувати для профiлактики вторинних iнфекцiй?
A. Полоскання антисептичними, лужними
розчинами
B. Обробка антипротозойними препаратами
C. Аплiкацiї кератопластиками
D. Аплiкацiї кератолiтиками
E. Обробка протизапальними препаратами
115. Пiсля видалення у пацiєнта 21-го року першого постiйного моляра злiва на нижнiй щелепi лiкар запропонував вiдновити
дефект зубного ряду для запобiгання виникнення ускладнень. Профiлактика якого
виду ускладнень проводиться в цьому випадку?
A. Виникнення вторинної деформацiї зубних
рядiв
B. Декомпенсована втрата жувальної ефективностi
C. Виникнення дисфункцiї СНЩС
D. Виникнення парафункцiй жувальних
м’язiв
E. Розвиток пародонтиту
116. У пацiєнта 43-х рокiв при повторному
обстеженнi як ускладнення вивиху СНЩС
клiнiчно та рентгенологiчно дiагностовано
перелом кiсткової стiнки зовнiшнього слухового проходу. При якому вивиху СНЩС
лiкар-стоматолог виявляє це ускладнення?
A. Задньому
B. Передньому
C. Застарiлому
D. Гострому
E. Звичному
117. Пацiєнтовi 24-х рокiв надано невiдкладну допомогу пiсля термiчного опiку правої
щоки II ступеня. Якими будуть дiї хiрургастоматолога при повторному вiдвiдуваннi
його пацiєнтом?
A. 10% синтомiцинова емульсiя, УФО
B. 3% розчин перекису водню, спирт
C. Анальгетики, гормональнi препарати
D. Протизапальнi, анальгетичнi препарати
E. Десенсибiлiзатори, протизапальнi препарати
118. До лiкаря-стоматолога звернулися
батьки з дитиною 1-го року, у якої в 4мiсячному вiцi був дiагностований рахiт легкого ступеня тяжкостi, пiдгострий перебiг.
В якiй дозi їй необхiдно призначити препарат кальцiю для ендогенної профiлактики
вiдповiдно до рекомендацiй ВООЗ?
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A. 500-600 мг
B. 400-500 мг
C. 600-700 мг
D. 200-500 мг
E. 300-400 мг
119. Жiнка 27-ми рокiв, вагiтна (I триместр),
токсикоз раннього перiоду. Пiд час первинного вiдвiдування встановлено дiагноз: хронiчний середнiй карiєс на контактних поверхнях зубiв 12 та 13, 11 та 21, 43 та 44.
Пiд час лiкування зубiв 43, 44 пiдсилилася
нудота, з’явилися позиви до блювоти. Лiкар
встиг запломбувати зуби 43, 44. Яка тактика
лiкаря стосовно лiкування iнших зубiв буде
найрацiональнiшою?
A. Закiнчити лiкування зубiв у II триместрi
B. Дати вагiтнiй протиблювотний засiб та
закiнчити лiкування
C. Вiдкласти лiкування до народження дитини
D. Пломбування порожнин дентин-пастою,
через 6 мiсяцiв - композитнi пломби
E. Спостереження карiозного процесу
120. Чоловiк 23-х рокiв скаржиться на бiль
в зубi на верхнiй щелепi при вживаннi солодкої та холодної їжi. Встановлено попереднiй дiагноз: гострий поверхневий карiєс
15. Який спосiб лiкування найбiльш доцiльний?
A. Пломбування зуба
B. Ремiнералiзуюча терапiя
C. Покриття коронкою
D. Шинування зуба
E. Герметизацiя фiсур
121. При проведеннi планового огляду порожнини рота у студента 19-ти рокiв на слизовiй оболонцi щiк по лiнiї змикання зубiв
виявленi блiдувато-жовтого кольору вузлики дiаметром 1-2 мм, що не пiдвищуються
над слизовою оболонкою. Що це за утворення?
A. Залози Фордайса
B. Слиннi залози
C. Слизовi залози
D. Сiтка Уiкхема
E. Сифiлiтичнi папули
122. Пацiєнт 38-ми рокiв звернувся до
лiкаря-стоматолога зi скаргами на бiль та
кровоточивiсть ясен в дiлянцi зубiв 16, 17.
Об’єктивно: ясна в дiлянцi контакту зубiв
16, 17 гiперемованi, набряклi, легко кровоточать вiд дотику. В зонi контакту зубiв 16,
17 спостерiгаються глибокi карiознi порожнини класу II за Блеком. Наявнi пародонтальнi кишенi глибиною 2 мм. Рентгенологiчно: деструкцiя мiжальвеолярної перетинки до 1/3 довжини кореня в зонi зубiв
16, 17. Визначте вiдповiдну тактику лiкарястоматолога:
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A. Пломбування карiозних порожнин з
вiдновленням щiльного контакту
B. Виготовлення штучних коронок
C. Накладання герметичної пов’язки на 17
D. Iнстиляцiя метацил-анестезинової суспензiї
E. Електрокоагуляцiя мiжзубного сосочка
123. Пацiєнту встановлено дiагноз: екзематозний хейлiт. Вiн вiдмовляється вiд лiкування у лiкаря-стоматолога без наявних
причин. У якiй облiковiй стоматологiчнiй
документацiї фiксується вiдмова пацiєнта
вiд запропонованого лiкарем плану лiкування?
A. В медичнiй картi хворого
B. В листку щоденного облiку
C. В журналi диспансерного облiку
D. В консультативному журналi
E. В щоденнику роботи
124. До лiкаря-стоматолога звернулася дитина 10-ти рокiв з герметичною пов’язкою
в зубi 26. Зуб лiкувався з приводу гострого глибокого карiєсу, в картцi зазначено,
що 3 тижнi тому в зуб 26 був тимчасово
закладений гiдроксидкальцiйвмiсний матерiал. Пiсля видалення матерiалу лiкар використав фенолятний цемент для постановки постiйної пломби. Яка властивiсть цього
матерiалу дозволяє використовувати його
без одонтотропної прокладки?
A. Антисептична та легка подразнювальна
дiя на пульпу
B. Здатнiсть видiляти фтор
C. Вологостiйкiсть
D. Здатнiсть хiмiчно сполучатися з дентином
E. Хiмiчна iнертнiсть
125. Пацiєнт 50-ти рокiв скаржиться на самовiльний нападоподiбний бiль вiд температурних подразникiв в 17 зубi. Тиждень тому зуб лiкували з приводу пульпiту. Об’єктивно: 17 зуб запломбований, перкусiя чутлива, реакцiя на температурний подразник
- тривалий бiль, який поступово посилюється. На рентгенограмi: пiднебiнний канал
запломбований на 1/3, в щiчних каналах матерiал не простежується. Що з перерахованого є iмовiрною причиною ускладнення?
A. Неповна екстирпацiя пульпи
B. Неадекватне пломбування каналiв
C. Розвиток iнфекцiї внаслiдок поганої
антисептичної обробки кореневих каналiв
D. Травма при проведеннi попереднiх манiпуляцiй
E. Розвиток запалення в перiодонтi
126. При профiлактичному оглядi дитини
13-ти рокiв було встановлено: ясна гiперемованi, набряклi, при доторканнi кровоточать. Попереднiй дiагноз: катаральний гiнгiвiт. За допомогою якого iндексу можна
встановити ступiнь важкостi процесу?
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A.
Папiлярно-маргiнально-альвеолярний
iндекс
B. Пародонтальний iндекс Рассела
C. Iндекс Грiна-Вермiльйона
D. Iндекс Федорова-Володкiної
E. CPITN
127. Пiдлiток вперше скаржиться на бiль
та кровоточивiсть ясен пiд час їжi, загальну слабкiсть, пiдвищення температури до
37,5o C . Тиждень тому хворiв на ГРВЗ. Об’єктивно: гiперемiя, набряк, кровоточивiсть
при незначному механiчному подразненi та
рiзка болючiсть при доторканнi до ясенних
сосочкiв i ясенного краю. Пiднижньощелепнi вузли збiльшенi, пальпацiя болiсна.
Який попереднiй дiагноз?
A. Гострий катаральний гiнгiвiт
B. Гострий гiпертрофiчний гiнгiвiт
C. Хронiчний катаральний гiнгiвiт
D. Генералiзований пародонтит I ступеню,
хронiчний перебiг
E. Епулiд
128. Планується ортодонтичне лiкування
хворого 16-ти рокiв. Необхiдно визначити
нормальну ширину зубного ряду. Що слiд
використати для цього?
A. Iндекс Пона
B. Таблицю вимiрювань за Коркгаузом
C. Iндекс висоти пiднебiння
D. Спiввiдношення вiдстанi мiж шостими
зубами та вiдстанi мiж iклами
E. 129. У пацiєнтки 14-ти рокiв пiд час диспансерного огляду стоматологом визначений
гiгiєнiчний стан порожнини рота. Який з iндексiв був для цього використаний?
A. Iндекс гiгiєни Федорова-Володкiної
B.
Папiлярно-маргiнально-альвеолярний
iндекс
C. Iндекс Рассела
D. Iндекс КПВ
E. 130. У пацiєнтки 15-ти рокiв пiд час диспансерного огляду стоматологом гiгiєнiчний
стан порожнини рота, визначений за допомогою iндексу Грiна-Вермiльйона, визнаний задовiльним. Якi значення iндексу вiдповiдають цьому стану?
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A. Незадовiльному
B. Доброму
C. Задовiльному
D. Поганому
E. 132. Пацiєнтцi 12-ти рокiв проводиться лiкування системної гiпоплазiї емалi з застосуванням аплiкацiй кальцiй- та фосфорвмiсного препарату. Який курс лiкування слiд
обрати?
A. 10-20 процедур щодня або через день
B. 5-10 процедур щодня або через день
C. 5-10 процедур через день або двiчi на
тиждень
D. 10-20 процедур через день або двiчi на
тиждень
E. 133. У вiддiлення щелепно-лицевої хiрургiї госпiталiзовано хворого з вогнепальним
пораненням голови та шиї, яке вiдбулося
внаслiдок вистрiлу з рушницi. Пiсля збору анамнезу, огляду хворого та проведення
додаткових методiв обстеження встановлено локалiзацiю кулi у пiдщелепнiй дiлянцi
справа та на рiвнi третього шийного хребця
у товщi м’язiв. Визначте вид пошкодження:
A. Множинне поєднане пошкодження
B. Комбiноване пошкодження
C. Iзольоване пошкодження
D. Поодиноке поєднане пошкодження
E. Множинне iзольоване пошкодження
134. При обстеженнi пацiєнтки 20-ти рокiв,
що з’явилася з метою профогляду, кiнчик
зонда стоматолога затримався у фiсурi 48
зуба. Краї дефекту емалi темнi, поверхня
шорстка, порожнина з широкими краями.
При просвiчуваннi зуба FOTI (трансiлюмiнацiя) контури дефекту визначаються в
межах емалi. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Хронiчний поверхневий карiєс
B. Хронiчний початковий карiєс
C. Гострий середнiй карiєс
D. Гострий поверхневий карiєс
E. Ерозiя емалi

A. 0,7-1,6 бала
B. 2,6-3,0 бала
C. 0,1-0,6 бала
D. 1,7-2,5 бала
E. -

135. Чоловiк 67-ми рокiв скаржиться на бiль
в дiлянцi пiднебiння, який з’явився через 3
доби пiсля користування частковим знiмним пластинковим протезом з кламерною
фiксацiєю на 23. Об’єктивно: слизова оболонка в дiлянцi пiднебiнного торуса гiперемована, набрякла. При оглядi базиса протеза вiдсутня iзоляцiя в дiлянцi пiднебiнного
шва. Яка причина такого ускладнення?

131. У пацiєнтки 14-ти рокiв пiд час диспансерного огляду визначений стоматологом
iндекс Грiна-Вермiльйона дорiвнював 1,9
бала. Якому рiвню гiгiєни вiдповiдає цей
показник?

A. Травматична дiя протеза
B. Порушення гiгiєни порожнини рота
C. Токсична дiя пластмаси
D. Алергiчна реакцiя на пластмасу
E. Кандидозний стоматит
136. Лiкар-стоматолог пiсля проведення туберальної анестезiї був необережний i вко-
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ловся забрудненою голкою. Протягом якого часу лiкар-стоматолог повинен звернутися по допомогу в центр профiлактики та
боротьби зi СНIДом?
A. Не пiзнiше 72 годин пiсля контакту (3
доби)
B. Не звертатися по допомогу
C. Звернутися по допомогу протягом мiсяця
пiсля контакту
D. Звернутися по допомогу протягом тижня
пiсля контакту
E. Звернутися по допомогу через пiвроку
пiсля контакту
137. У дитини 10-ти рокiв температура тiла 38,0o C . Припухлiсть м’яких тканин навколо
верхньої щелепи справа. В порожнинi рота:
коронка 14 зуба зруйнована, слизова оболонка в дiлянцi цього зуба гiперемована,
перехiдна складка згладжена, при пальпацiї болюча. Встановлено дiагноз: гострий
гнiйний одонтогенний перiостит верхньої
щелепи вiд 14 зубу. Яку тактику мiсцевого
лiкування слiд обрати в цьому випадку?
A. Видалення 14 зуба, перiостотомiя
B. Перiостотомiя, полоскання антисептиками
C. Ендодонтичне лiкування 14 зуба, УВЧтерапiя
D. Перiостотомiя, ендодонтичне лiкування
14 зуба
E. Видалення 14 зуба, полоскання антисептиками
138. Пацiєнт 68-ми рокiв звернувся зi скаргами на наявнiсть утворення на слизовiй
оболонцi нижньої губи, що з’явилося близько 6 мiсяцiв тому. Об’єктивно: виразка неправильної форми, слабкоболiсна, дiаметром 1,5 см, кровоточить вiд дотику, краї
вивернутi. До якого спецiалiста слiд направити цього пацiєнта для консультацiї?
A. Онколога
B. Гематолога
C. Фтизiатра
D. Нарколога
E. Алерголога
139. У хворого 46-ти рокiв пiд час мiсцевої анестезiї лiдокаїном з’явилися запаморочення, шум у вухах, неприємнi вiдчуття
за грудиною. АТ- 60/40 мм рт.ст., Ps- 120/хв.,
ритмiчний. При аускультацiї легень на всiй
їх протяжностi спастичнi хрипи. З чим пов’язане погiршення стану?
A. Анафiлактичний шок
B. Колапс
C. Iнфекцiйно-токсичний шок
D. Тромбоемболiя легеневої артерiї
E. Iнфекцiйний шок
140. Мати дiвчинки 1-го мiсяця звернулася
до щелепно-лицевого хiрурга зi скаргами на
наявнiсть у дитини дефекту тканин верхньої
губи, неможливiсть ссати груди i природно
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харчуватися. Пiд час огляду дитини визначається лiвобiчний дефект верхньої губи,
який розповсюджується на 2/3 висоти губи, з порушенням цiлiсностi лiнiї Купiдона
та кругового м’яза. Комiрковий вiдросток
верхньої губи та пiднебiння клiнiчно не змiненi. Який дiагноз можна поставити в цьому
випадку?
A. Вроджена неповна iзольована лiвобiчна
щiлина верхньої губи
B. Вроджена прихована лiвобiчна щiлина
верхньої губи
C. Вроджена повна iзольована лiвобiчна
щiлина верхньої губи
D. Вроджена наскрiзна лiвобiчна щiлина
верхньої губи
E. Вроджена неповна iзольована правобiчна
щiлина верхньої губи
141. Немовля має клиноподiбний дефект
верхньої губи злiва на всю висоту,
включаючи й нижнiй вiддiл носового ходу,
дефект альвеолярного вiдростка, твердого
та м’якого пiднебiння. Крило носа деформоване. Червона облямiвка пiднiмається по
краю дефекту. Який дiагноз є найбiльш iмовiрним?
A. Вроджена наскрiзна щiлина верхньої губи
та пiднебiння
B. Колобома
C. Посттравматичний дефект верхньої губи
та пiднебiння
D. Вроджена повна iзольована лiвобiчна
щiлина верхньої губи
E. Вроджена неповна iзольована лiвобiчна
щiлина верхньої губи
142. До стоматолога зi скаргами на гострий
зубний бiль звернувся пацiєнт 63-х рокiв,
що страждає на гiпертонiчну хворобу 2 ступеня важкостi. Пацiєнт постiйно приймає
гiпотензивнi препарати. Був встановлений
дiагноз: гострий гнiйний пульпiт 44 зуба. Лiкар вирiшив провести вiтальну екстирпацiю
пульпи. Який засiб знеболення слiд обрати
в даному клiнiчному випадку?
A. Ментальна анестезiя. Анестетик без
вазоконстриктора
B. Торусальна анестезiя. Анестетик з вазоконстриктором
C. Ментальна анестезiя. Анестетик з вазоконстриктором
D. Плексуальна анестезiя. Анестетик з
вазоконстриктором
E. Плексуальна анестезiя. Анестетик без
вазоконстриктора
143. Хворий 76-ти рокiв протягом 6 мiсяцiв
перебуває пiд наглядом у невропатолога з
дiагнозом: невралгiя III гiлки трiйчастого
нерва. Протягом декiлькох мiсяцiв хворий
отримував медикаментозну терапiю, фiзiотерапiю. Динамiка стану хворого вiдсутня.
Скаржиться на короткочасний, нападоподiбний бiль у нижнiй щелепi. З метою консультацiї та подальшого лiкування був на-
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правлений до хiрурга-стоматолога. Яке лiкування буде доцiльним у першу чергу в
цьому випадку?
A. Блокада анестетиком
B. Коагуляцiя нерву
C. Невротомiя
D. Алкоголiзацiя нерву
E. 144. У пологовому будинку в новонародженого дiагностовано наскрiзну iзольовану
щiлину твердого та м’якого пiднебiння. Рекомендовано виготовити захисну пiднебiнну пластинку. В якому вiцi дитини її слiд
виготовити?
A. У першi днi пiсля народження дитини
B. В 1 мiсяць
C. У 2 мiсяцi
D. У 4 мiсяцi
E. У 6 мiсяцiв
145. У пацiєнта 34-х рокiв пiсля тривалого
лiкування перiоститу вiд 46 зуба розвинулася пiднижньощелепна флегмона. Показане
негайне хiрургiчне втручання. В якiй зонi пiднижньощелепного трикутника необхiдно виконати розтин для розкриття цiєї
флегмони?
A. Паралельно краю нижньої щелепи, вiдступивши на 1,5 см
B. Паралельно краю нижньої щелепи, вiдступивши на 3 см
C. По верхнiй шийнiй складцi
D. Перпендикулярно краю нижньої щелепи,
вiдступивши на 1,5 см
E. По середнiй шийнiй лiнiї
146. У хворої 38-ми рокiв в дiлянцi правої
щоки лiкар-стоматолог дiагностував фурункул та виконав розтин абсцесу. Через
два днi в правiй пiдочнiй дiлянцi визначається синюшнiсть i ущiльнення у виглядi
тяжа, що поширюється до кута ока. Загальний стан середньої тяжкостi, температура
тiла - 38,5o C . Яке ускладнення, найбiльш
iмовiрно, виникло у цiєї хворої?
A. Тромбофлебiт лицевої вени
B. Флегмона щоки
C. Абсцес щоки
D. Карбункул щоки
E. Гострий гайморит
147. Пацiєнту 35-ти рокiв 2 доби тому проводилося лiкування гострого альвеолiту з використанням пов’язки з йодоформом. Звернувся повторно зi скаргами на нудоту, перiодичне блювання, слабкiсть. Об’єктивно:
вiдзначає зниження iнтенсивностi болю в
дiлянцi вилученого зуба, слизова оболонка
блiдо-рожевого кольору. В лунцi визначається йодоформна пов’язка. Проведено видалення пов’язки i формування кров’яного
згустку. Пацiєнт вiдзначає покращення загального стану. Який iмовiрний дiагноз?
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A. Алергiчна реакцiя на компоненти пов’язки
B. Остеомiєлiт лунки
C. Постекстракцiйний бiль
D. Неврит трiйчастого нерва
E. Парестезiя
148. Хворий 36-ти рокiв скаржиться на бiль
при накушуваннi в зубi на нижнiй щелепi,
який мiсяць тому лiкувався з приводу хронiчного перiодонтиту. На рентгенограмi 46
зуба в медiальнощiчному каналi визначається iнструмент, який виведений на 0,3 мм
за верхiвку кореня. Який метод лiкування
найбiльш ефективний в цьому випадку?
A. Гемiсекцiя
B. Ампутацiя кореня
C. Видалення зуба
D. Призначення антибiотикiв
E. Резекцiя верхiвки медiального кореня
149. У дiвчинки 7-ми рокiв зi схильнiстю до
алергiї через 2 години пiсля обробки слизової оболонки порожнини рота виник локальний глибокий набряк губ, було дiагностовано ангiоневротичний набряк губ Квiнке. Якi медикаменти повиннi бути призначенi при такому станi?
A. Антигiстамiннi (системно) та глюкокортикоїди (мiсцево)
B. Антигiстамiннi (системно) та глюкокортикоїди (системно)
C. Глюкокортикоїди (системно та мiсцево)
D. Антигiстамiннi (системно)
E. 150. До лiкаря-стоматолога звернулися батьки 3-рiчної дiвчинки з метою пiдбору зубної пасти для профiлактики карiєсу у дитини. Пiд час об’єктивного обстеження в
дитини не виявлено захворювань зубiв, тканин пародонту та слизової оболонки порожнини рота. Яку зубну пасту треба призначити дитинi?
A. Зубну пасту без фтору з вмiстом кальцiю
B. Зубну пасту з середнiм вмiстом фтору та
кальцiєм
C. Зубну пасту з низьким вмiстом фтору та
кальцiєм
D. Зубну пасту з високим вмiстом фтору та
кальцiєм
E. Зубну пасту на вiдварi трав
151. Для оцiнки гiгiєнiчного стану ротової
порожнини в пiдлiтка 14-ти рокiв на 14, 11,
26, 31, 34, 46 зубах визначали товщину зубного нальоту за допомогою зонда в пришийковiй дiлянцi зубiв. Який гiгiєнiчний iндекс вивчався?
A. Silness-Loe (Сiлнес-Лое)
B. Green-Vermillion (Грiна-Вермiльйона)
C. Ramfiord (Рамфйорда)
D. Stallard (Стелларда)
E. Федорова-Володкiної
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152. Пацiєнт 46-ти рокiв звернувся до
лiкаря-стоматолога зi скаргами на незначний косметичний дефект коронки зуба на
верхнiй щелепi. На рентгенограмi: кореневий канал 13 зуба запломбований, патологiчнi змiни в периапiкальних тканинах вiдсутнi. Прийнято рiшення виготовити куксову
штифтову вкладку з наступним протезуванням. Якою повинна бути довжина штифта
вкладки?
A. 2/3 довжини кореня
B. 1/3 довжини кореня
C. 1/4 довжини кореня
D. На всю довжину кореня
E. 1/2 довжини кореня
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змiщення зубiв, свербiння у яснах, бiль у 43,
42, 41, 31, 32, 33 зубах вiд дiї хiмiчних i термiчних подразникiв. Об’єктивно: ясна щiльнi,
анемiчнi. Шийки зубiв оголенi на 5-7 мм,
пародонтальнi кишенi вiдсутнi, патологiчна
рухомiсть зубiв I ступеня. На рентгенограмi
виявлена рiвномiрна атрофiя мiжкомiркових перегородок до 2/3 їх висоти. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Пародонтоз, III ступiнь
B. Пародонтоз, II ступiнь
C. Хронiчний катаральний гiнгiвiт
D. Генералiзований пародонтит, II ступiнь,
хронiчний перебiг
E. Атрофiчний гiнгiвiт

153. Пацiєнт 73-х рокiв звернувся до стоматологiчної полiклiнiки зi скаргами на повну
вiдсутнiсть зубiв на верхнiй щелепi. Об’єктивно: спостерiгається виражена атрофiя
комiркового вiдростка та горбiв верхньої
щелепи. Верхньощелепнi горби вiдсутнi,
перехiдна складка розмiщена в однiй горизонтальнiй площинi iз твердим пiднебiнням,
склепiння твердого пiднебiння пласке. До
якого класу належить ступiнь атрофiї верхньої щелепи?

157. При оглядi пацiєнта виявлено, що 27
зуб має 3 ступiнь рухомостi. Для протезування необхiдно видалити 27 зуб. Якi анестезiї необхiдно виконати для видалення 27
зуба?

A. III клас за Шредером
B. I клас за Шредером
C. III клас за Келлером
D. II клас за Шредером
E. II тип за Оксманом

158. Пацiєнтка 42-х рокiв звернулась зi
скаргами на бiль вiд температурних та хiмiчних подразникiв та косметичнi дефекти,
якi виникли протягом 5-ти мiсяцiв. Пiд час
огляду в 11, 12, 13, 21, 22, 23 зубах виявленi поверхневi дефекти овальної форми на
опуклiй частинi вестибулярної поверхнi коронки з гладеньким, щiльним, блискучим
дном. В анамнезi тиреотоксикоз. Який дiагноз найбiльш iмовiрний?

154. Чоловiк 66-ти рокiв звернувся зi скаргами на вiдсутнiсть усiх зубiв верхньої щелепи. Об’єктивно: альвеолярний вiдросток
верхньої щелепи незначно атрофований,
слизова оболонка помiрно пiддатлива. Планується виготовлення повного знiмного
протеза з пластмасовим базисом. Оберiть
пластмасу для базиса цього протеза:
A. Фторакс
B. Карбопласт
C. Норакрил
D. Синма
E. Стадонт
155. Жiнка 40-ка рокiв скаржиться на пiдвищену чутливiсть зубiв до термiчних подразникiв. Об’єктивно: ясна блiдi та щiльнi,
пародонтальнi кишенi вiдсутнi, шийки зубiв оголенi на 1-1,5 мм, зуби нерухомi. На
рентгенограмi спостерiгається рiвномiрне
зниження висоти мiжкомiркових перегородок у межах 1/3 їх висоти. Який найбiльш
iмовiрний дiагноз?
A. Пародонтоз, I ступiнь
B. Пародонтоз, II ступiнь
C. Генералiзований пародонтит, II ступiнь,
хронiчний перебiг
D. Атрофiчний гiнгiвiт
E. Генералiзований пародонтит, I ступiнь,
хронiчний перебiг
156. Хворий 50-ти рокiв скаржиться на пiдвищену чутливiсть оголених шийок зубiв,

A. Туберальну та пiднебiнну
B. Торусальну
C. Мандибулярну та пiд’язикову
D. Iнфраорбiтальну та пiднебiнну
E. Рiзцеву та iнфiльтрацiйну з щiчного боку

A. Ерозiя твердих тканин зуба
B. Поверхневий карiєс
C. Клиноподiбний дефект
D. Некроз твердих тканин зуба
E. Хiмiчний некроз емалi
159. Хворий 40-ка рокiв, працiвник хiмiчного виробництва, скаржиться на появу
вiдчуття оскомини, бiль вiд термiчних i
хiмiчних подразникiв. Об’єктивно: на вестибулярнiй поверхнi та рiзальному краї
фронтальних зубiв спостерiгаються дефекти емалi з фестончастими краями, крейдоподiбного кольору. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Кислотний некроз емалi
B. Гострий поверхневий карiєс
C. Гiпоплазiя емалi (ерозивна форма)
D. Флюороз (ерозивна форма)
E. Гострий середнiй карiєс
160. Хворому 69-ти рокiв виготовляють
ектопротез орбiти та ектопротез правого
ока, яке вiн втратив внаслiдок нещасного випадку. За допомогою якого матерiалу
протез ока з’єднується з протезом орбiти?
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A. Самотверднуча пластмаса
B. Припiй
C. Цемент
D. Композитний матерiал
E. Суперклей

рокiв стоїть питання вибору засобу мiсцевого застосування пiд час професiйної гiгiєни.
Якiй групi препаратiв надається перевага,
згiдно зi стандартним протоколом надання
стоматологiчної допомоги?

161. У пацiєнта 67-ми рокiв висота вiдносного фiзiологiчного спокою нижньої щелепи
дорiвнює 47 мм. Чому дорiвнює висота центральної оклюзiї?

A. Анестетики
B. Антибiотики
C. Протитрихомонаднi
D. Вiтамiни
E. Кератолiтики

A. 45 мм
B. 47 мм
C. 49 мм
D. 51 мм
E. 53 мм
162. У пацiєнта 33-х рокiв визначено сагiтальний суглобовий шлях. Який другий елемент використовується для утворення кута
сагiтального суглобового шляху?
A. Оклюзiйна площина
B. Сагiтальна площина
C. Вертикальна площина
D. Лiнiя iкол
E. Лiнiя зiниць
163. Хворий 25-ти рокiв звернувся зi скаргами на постiйний ниючий бiль у зубi 35,
що пiдсилюється при накушуваннi. 3 днi тому зуб було запломбовано з приводу глибокого карiєсу. Вертикальна перкусiя болiсна. Термопроба болiсна, ЕОД- 120 мкА. На
рентгенограмi змiни тканин перiодонту вiдсутнi. Дiагноз: гострий гнiйний перiодонтит
35 зуба. Що повинен зробити лiкар у першу
чергу?
A. Розкрити порожнину зуба та створити
вiдтiк ексудату
B. Видалити пломбу
C. Призначити антисептичнi полоскання
D. Виконати корекцiю пломби
E. Призначити фiзпроцедури
164. До лiкаря-ортодонта звернулися батьки 5-рiчного хлопчика з метою профiлактичного огляду дитини. Об’єктивно: форма зубних рядiв верхньої та нижньої щелепи
- пiвколо, тимчасовий прикус. Зуби у фронтальнiй дiлянцi розташованi iз промiжками,
рiзальнi горбки iклiв та iнших зубiв вираженi, наявний симптом Цiлiнського. Що з
перерахованого НЕ ВIДПОВIДАЄ нормi
цього вiкового перiоду розвитку зубощелепної системи i до якої диспансерної групи
слiд зарахувати цього пацiєнта?
A. Виразнiсть горбкiв молочних зубiв, 2
диспансерна група
B. Зубна формула, 1 диспансерна група
C. Форма зубних рядiв, 2 диспансерна група
D. Положення зубiв у зубних рядах, 2 диспансерна група
E. Наявнiсть мезiальної сходинки в змиканнi
других молочних зубiв, 1 диспансерна група
165. У процесi лiкування виразкового гiнгiвiту I ступеня тяжкостi у пацiєнтки 15-ти

166. У хворого 35-ти рокiв, встановлений
дiагноз: хронiчний гранулюючий перiодонтит 14 зуба. Пiсля розкриття порожнини зуба лiкар вiдзначив кровоточивiсть i рiзкий
бiль пiд час глибокого зондування. Чим це
пояснити?
A. Вростання грануляцiйної тканини в канал
14 зуба
B. Загострення процесу
C. Невiрно встановлений дiагноз
D. Перфорацiя порожнини зуба
E. Застосування сильнодiючих препаратiв
167. При профiлактичному оглядi дитини
2-х рокiв встановлено: тимчасовi зуби iнтактнi, слизова оболонка порожнини рота
без патологiчних змiн. Дитина здорова. Яка
абразивнiсть (RDA) зубної пасти має бути
для щоденного догляду за зубами даної дитини?
A. RDA 30-50
B. RDA 60-100
C. RDA 100-120
D. RDA 120-200
E. RDA бiльш 200
168. Дитина 11-ти рокiв скаржиться на змiну
кольору переднього правого зуба нижньої
щелепи. Об’єктивно: 41 зуб iнтактний, сiрого кольору. Перкусiя зуба безболiсна. В
анамнезi рiк тому - травма фронтальної дiлянки нижньої щелепи. При рентгенографiчному дослiдженнi 41 зуба спостерiгається
вогнище деструкцiї з нечiткими контурами
до 0,5 см. Необхiдно поставити дiагноз. Виберiть оптимальний матерiал для кореневої
пломби, на першому етапi лiкування?
A. Гiдроокискальцiйвмiсна паста
B. Формокрезолова паста
C. Йодоформна паста
D. Тимолова паста
E. Резорцин-формалiнова паста
169. Хворому 42-х рокiв виготовляється металокерамiчний мостоподiбний протез з
опорою на 24 та 27 зуби, пiд час перевiрки
оклюзiї при змiщеннi нижньої щелепи влiво
отримано вiдбиток копiювального паперу
на оральних горбиках та щiчних скатах нижнiх бокових зубiв. Про що це свiдчить?
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A. Про правильнi робочi контакти, вiдновлення робочої спрямовуючої функцiї
робочої сторони
B. Про неправильнi робочi контакти та
утруднення робочої спрямовуючої функцiї
робочої сторони
C. Про правильнi неробочi контакти, вiдновлення неробочої спрямовуючої функцiї
робочої сторони
D. Про неправильнi робочi контакти та
утруднення робочої спрямовуючої функцiї
неробочої сторони
E. 170. Хворий 45-ти рокiв скаржиться на бiль
протягом 4-х днiв у дiлянцi видаленого 37
зуба, гiпертермiю 38,4o C , набряк, гiперемiю
слизової оболонки навколо лунки видаленого зуба, неприємний запах з рота. Лунка
частково заповнена некротичною тканиною. Яка тактика лiкування?
A. Знеболення, ревiзiя лунки з заповненням
йодоформно-марлевою турундою
B. Знеболення, ревiзiя лунки з заповненням
кетгутом
C. Знеболення, пухка тампонада лунки
турундою з ферментом
D. Знеболення, ревiзiя лунки
E. Зашити лунку
171. Немовля вiком 1 тиждень не може повноцiнно ссати груди. При оглядi наявний
вiтрилоподiбний тяж вiд внутрiшньої поверхнi альвеолярного вiдростка до кiнчика
язика. Рухомiсть язика обмежена. Якою буде тактика лiкаря?
A. Френотомiя
B. Френопластика трикутними клаптями
C. Вiдкласти пластику до 1-го року
D. Вiдкласти пластику до 3-х рокiв
E. 172. Пацiєнтка 37-ми рокiв звернулася зi
скаргами на перiодичну кровоточивiсть
ясен, неприємний запах з рота. Об’єктивно: ясна набряклi, злегка гiперемованi, наявний над- та пiд’ясенний зубний камiнь, пiд
час зондування кровоточивiсть I ступеня за
РВI. Глибина зондування 2-3 мм. На ортопантомограмi: рiвномiрна резорбцiя верхiвок мiжзубних перегородок. Вкажiть iмовiрний дiагноз:
A. Генералiзований пародонтит початкового
ступеня тяжкостi, хронiчний перебiг
B. Генералiзований пародонтит I ступеня
тяжкостi
C. Катаральний гiнгiвiт
D. Генералiзований пародонтит III ступеня
тяжкостi
E. Хронiчний генералiзований пародонтит
середнього ступеня тяжкостi
173. Дiвчинка 3-х рокiв втратила всi рiзцi
верхньої щелепи в результатi пляшечкового карiєсу. Яка аномалiя прикусу може розвинутися, якщо не виконати протезування?
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A. Мезiальний прикус
B. Дистальний прикус
C. Вiдкритий прикус
D. Перехресний прикус
E. Глибокий прикус
174. У хворого 56-ти рокiв на прийомi у стоматолога пiсля видалення зуба раптово з’явилися пульсуючий головний бiль, запаморочення, шум у вухах, позиви до блювання.
Об’єктивно: шкiрнi покриви вологi, тремор
рук, пульс - 100/хв., АТ- 220/140 мм рт.ст. Якi
препарати слiд застосувати пiд час надання
невiдкладної допомоги?
A. Фуросемiд, каптопрес
B. Фуросемiд, церукал
C. Анальгiн, димедрол
D. Фуросемiд, промедол
E. Фуросемiд, адреналiн
175. При оглядi дитини 10-ти рокiв на вестибулярнiй поверхнi 11, 12, 21, 22 зубiв виявленi плями перлинно-бiлого кольору, блискучi, неболючi пiд час зондування, якi поступово переходять в незмiнену емаль. При
УФ-опромiненнi плями флюоресцують блакитним кольором. Дитина до 4-х рокiв мешкала у зонi з вмiстом фтору в питнiй водi
2 мг/л. Який iмовiрний дiагноз?
A. Плямиста форма флюорозу
B. Мiсцева форма гiпоплазiї
C. Системна гiпоплазiя
D. Ерозивна форма флюорозу
E. Штрихова форма флюорозу
176. Хворий 37-ми рокiв звернувся зi скаргами на наявнiсть набряку у дiлянцi нижньої
щелепи, випинання та рухомiсть зубiв, iнтенсивний бiль, який турбує вночi. Пухлину помiтив 2 мiсяцi назад. 6 днiв тому з’явилося занiмiння нижньої губи. Об’єктивно: пухлина нерухома, щiльної консистенцiї, слизова оболонка над нею розтягнута,
блiдого кольору. На рентгенограмi: дiлянки
ущiльнення кiстки з нечiткими контурами
та наявнiсть кiсткових голок, якi розмiщенi
перпендикулярно до поверхнi щелепи. Який
iмовiрний дiагноз?
A. Остеосаркома нижньої щелепи
B. Остеобластокластома нижньої щелепи
C. Рак нижньої щелепи
D. Амелобластома нижньої щелепи
E. Загострення хронiчного остеомiєлiту
177. Хвора 29-ти рокiв потрапила в ДТП.
Свiдомостi не втрачала. Скаржиться на головний бiль, запаморочення, нудоту, загальну слабкiсть. Через 48 годин пiсля травми
з’явився симптом окулярiв, який не виходить за межi колового м’яза ока. Для якого
перелому характерний такий симптом?
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A. Перелом кiсток основи черепа
B. Перелом лобної кiстки
C. Перелом верхньої щелепи Le Fort II
D. Перелом кiсток носа
E. Двостороннiй перелом виличних кiсток
178. Пацiєнту 62-х рокiв, який хворiє на IХС,
планується видалення коренiв 35 та 36 зубiв, що не можуть бути використанi для
виготовлення ортопедичних конструкцiй.
Який анестетик краще застосувати для знеболення, враховуючи наявнiсть у хворого
серцево-судинної патологiї?
A. 3% мепiвакаїн
B. Ультракаїн D-S
C. 2% лiдокаїн
D. 2% скандонест
E. 4% артикаїн
179. Хворому 32-х рокiв поставлено дiагноз:
хронiчний глибокий карiєс 43 зуба. Об’єктивно: у пришийковiй дiлянцi на вестибулярнiй поверхнi нижче рiвня ясен виявлена
карiозна порожнина. Який постiйний матерiал буде оптимальним у цьому випадку?
A. Компомер
B. Склоiономерний цемент
C. Силiкатний цемент
D. Амальгама
E. Силiкофосфатний цемент
180. Хворий звернувся зi скаргами на бiль
в 35, довготривалий гострий бiль з короткими безболiсними iнтервалами. Три днi
тому при обстеженнi 35 зуба був встановлений дiагноз: гострий обмежений пульпiт,
при лiкуваннi якого була накладена тимчасова пломба з пастою на основi гiдроксиду
кальцiю. Вашi подальшi дiї:
A. Подальше лiкування методом вiтальної
екстирпацiї
B. Замiна тимчасової пломби
C. Подальше лiкування методом вiтальної
ампутацiї
D. Подальше лiкування методом девiтальної
ампутацiї
E. Замiна тимчасової пломби на постiйну
181. Пацiєнтка 38-ми рокiв звернулася в клiнiку з метою вiдбiлювання зубiв. Було призначене домашнє вiдбiлювання, але пiсля
проведення 3-х процедур пацiєнтка поскаржилася на пiдвищену чутливiсть зубiв до
термiчних та хiмiчних подразникiв. Якою
буде подальша тактика в цiй клiнiчний ситуацiї?
A. Провести ремiнералiзуючу терапiю
B. Призначити вiтамiнотерапiю
C. Призначити остеотропнi препарати
D. Припинити вiдбiлювання
E. Втручання не потребує
182. У хворого 21-го року пiсля операцiї розкриття ”каптура” над 38 зубом з приводу гострого гнiйного перикоронариту загальний
стан погiршився, пiдвищилася температура

22

до 39o C , вiдкривання рота утруднене. Об’єктивно: обличчя асиметричне за рахунок
незначного болючого iнфiльтрату в дiлянцi
кута нижньої щелепи злiва, спостерiгається
контрактура 3 ступеня, бiль при ковтаннi,
регiонарнi лiмфовузли злiва збiльшенi, болючi. Гiперемiя слизової оболонки крилощелепної складки. Поставте дiагноз:
A. Флегмона крилощелепного простору
злiва
B. Гострий остеомiєлiт нижньої щелепи злiва
C. Паратонзилярний абсцеc
D. Флегмона приглоткового простору злiва
E. Абсцес щелепно-язикового жолобка злiва
183. Пацiєнтовi 56-ти рокiв з генералiзованою формою патологiчного стирання зубiв
планується виготовлення зубних протезiв.
Якi конструктивнi особливостi виготовлення зубних протезiв на етапi моделювання
воскової композицiї?
A. Рiзальний край i жувальну поверхню
моделюють суцiльнолитими
B. Рiзальний край моделюють з облицювального матерiалу
C. Жувальну поверхню моделюють з облицювального матерiалу
D. Рiзальний край моделюють суцiльнолитим
E. Жувальну поверхню моделюють суцiльнолитою
184. Хворий 17-ти рокiв скаржиться на рiзко обмежене вiдкривання рота, утруднений
прийом їжi, асиметрiю обличчя. В анамнезi: травма у вiцi 10-ти рокiв - падiння зi
сходiв. Об’єктивно: шкiрнi покриви блiдi,
Пiдборiддя змiщене влiво i назад (лiвобiчна
мiкрогенiя). Вiдкривання рота до 3 см, переднi зуби розмiщенi вiялоподiбно (вестибулярно), прикус глибокий. При пальпацiї
суглобових головок вiдзначається незначна
рухомiсть правої суглобової головки, лiва нерухома. Поставте попереднiй дiагноз:
A. Анкiлоз лiвого СНЩС
B. Контрактура нижньої щелепи
C. Артрозо-артрит СНЩС
D. Гострий артрит лiвого СНЩС
E. Анкiлоз правого СНЩС
185. Пацiєнту 37-ми рокiв показано виготовлення бюгельного протезу на нижню щелепу з кламерною фiксацiєю. На лабораторному етапi планування конструкцiї бюгельного протезу, зокрема визначення шляхiв
введення i виведення, використовують паралелометрiю. Якого з перерахованих правил щодо розмiщення загальної кламерної
лiнiї необхiдно дотримуватися?
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A. Має бути паралельною до оклюзiйної
площини
B. Має бути перпендикулярною до оклюзiйної площини
C. Має бути паралельною до фронтальної
площини
D. Не має вiдношення до оклюзiйної площини
E. Має проходити пiд довiльним кутом до
оклюзiйної площини
186. У чоловiка 45-ти рокiв хронiчний фiброзний перiодонтит 36 зуба, кореневi канали 36 зуба добре пролiкованi та запломбованi в обох коренях. По бiфуркацiї велика перфорацiя. Який консервативнохiрургiчний метод лiкування треба використати?
A. Коронорадикулярна сепарацiя
B. Резекцiя верхiвки кореня
C. Гемiсекцiя
D. Реплантацiя зуба
E. Ампутацiя кореня
187. У пацiєнта 48-ми рокiв iз супутнiм захворюванням, бронхiальною астмою, виникло гостре порушення дихання пiд час стоматологiчного втручання. Який препарат
слiд застосувати першочергово?
A. Розчин еуфiлiну 2,4%, 10 мл, в/в
B. Розчин корглiкону 0,06%, 1 мл, в/м
C. Розчин супрастину 2%, 2 мл, в/м
D. Розчин мезатону 1%, 1 мл, в/м
E. Розчин преднiзолону 50 мг, в/м
188. Хворий 25-ти рокiв звернувся до
лiкаря-стоматолога iз скаргами на вiдсутнiсть 13 зуба, на естетичний дефект. З
анамнезу: хворий вчитель середньої школи. Об’єктивно: сусiднi зуби iнтактнi, стiйкi, прикус ортогнатичний. Який мостоподiбний протез краще виготовити з опорою на
12, 15 зуби?
A. Адгезивний
B. Пластмасовий
C. Металопластиковий
D. Металокерамiчний
E. Суцiльнолитий
189. До стоматолога звернулися батьки з
4,5-рiчним хлопчиком. При оглядi виявлено
зруйнованi на 2/3 коронки верхнiх фронтальних зубiв. Пульпова камера цих зубiв
вiдкрита, зондування та термопроба безболiснi, перкусiя болюча. На гiперемованiй
слизовiй оболонцi в дiлянцi проекцiї верхiвок коренiв спостерiгаються норицi, з яких
при пальпацiї видiляється гнiйний ексудат.
Визначте найбiльш iмовiрний дiагноз:
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A. Загострення хронiчного гранулюючого
перiодонтиту
B. Загострення хронiчного фiброзного пульпiту
C. Гострий серозний перiодонтит
D. Загострення хронiчного фiброзного
перiодонтиту
E. Хронiчний гранулематозний перiодонтит
190. Хворий 15-ти рокiв скаржиться на гострий, самовiльний, нiчний бiль у зубi верхньої щелепи справа. Бiль практично не зникає, триває 3 доби, має пульсуючий характер, iррадiює у вухо. Об’єктивно: в 25 зубi
наявна глибока карiозна порожнина з розм’якшеним дном, розташована в межах навколопульпарного дентину. Зондування болюче по всьому дну, вертикальна перкусiя
25 зуба позитивна. Холодовий подразник
дещо зменшує iнтенсивнiсть болю. ЕОД- 50
мкА. Поставте дiагноз:
A. Гострий гнiйний пульпiт
B. Гострий серозний обмежений пульпiт
C. Гострий серозний дифузний пульпiт
D. Гострий гнiйний перiодонтит
E. Загострення хронiчного перiодонтиту
191. Чоловiк 60-ти рокiв звернувся до лiкаря зi скаргами на бiль i кровоточивiсть ясен
пiд час приймання їжi. Об’єктивно: ясеннi сосочки пухкi, набряклi, рухливiсть зубiв I-II ступеня, пародонтальнi кишенi - 7-8
мм, деструкцiя мiжзубної перегородки на
2/3 довжини кореня. Хворий страждає на
цукровий дiабет. Поставте дiагноз:
A. Генералiзований пародонтит III ступеня,
загострений перебiг
B. Генералiзований пародонтит II ступеня,
хронiчний перебiг
C. Гiпертрофiчний гiнгiвiт
D. Хронiчний катаральний гiнгiвiт
E. Генералiзований пародонтит I ступеня
192. По медичну допомогу звернулася 12рiчна дiвчинка через наявнiсть новоутворення нижньої губи, яке з’явилося 2 мiсяцi тому. Спостерiгається його перiодичне
збiльшення або зменшення. Об’єктивно:
на слизовiй оболонцi нижньої губи злiва
виявляється новоутворення кулястої форми дiаметром 0,5-1 см, з чiткими межами,
яке пiдвищується над рiвнем слизової оболонки, його поверхня гладенька, просвiчується прозоро-блакитний вмiст утворення.
Пальпацiя неболюча, консистенцiя пружноеластична. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Ретенцiйна кiста
B. Папiлома
C. Гемангiома
D. Мiксома
E. Фiброма
193. Пацiєнти II групи диспансерного облiку (з компенсованою формою карiєсу, що
мають фактори ризику захворювань твер-
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дих тканин зубiв, пародонта та зубощелепнi
аномалiї) пiдлягають спостереженню:
A. 2-3 рази на рiк
B. 1 раз на рiк
C. 3-4 рази на рiк
D. 6 разiв на рiк
E. Щомiсячно
194. Пацiєнт 35-ти рокiв скаржиться на вiдчуття чужорiдного тiла на язицi, утруднену
мову, сухiсть у ротi. Об’єктивно: в заднiй
третинi спинки язика визначаються подовженi до 5 мм ниткоподiбнi сосочки темного
кольору. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Чорний ”волохатий” язик
B. Катаральний глосит
C. Ромбоподiбний глосит
D. Складчастий язик
E. Десквамативний глосит
195. Пацiєнт 37-ми рокiв скаржиться на незручнiсть пережовування, дискомфорт при
змиканнi зубних рядiв, iнколи незначнi больовi вiдчуття, якi з’явилися пiсля виконаного 2 днi тому протезування. Об’єктивно:
при змиканнi зубних рядiв визначається вiдсутнiсть контакту у фронтальнiй групi зубiв
на 1 мм. Виявлено передчасний контакт у
боковiй дiлянцi порожнини рота на однiй з
виготовлених штучних металевих коронок.
Яким чином краще допомогти хворому?
A. Переробити штучну коронку
B. Пришлiфувати природний зуб-антагонiст
C. Пришлiфувати штучну коронку
D. Порадити потерпiти
E. Не звертати уваги
196. Пацiєнт 72-х рокiв звернувся зi скаргами на неможливiсть користування повними
знiмними протезами через бiль у скроневонижньощелепних суглобах та жувальних
м’язах. Протези виготовленi 2 тижнi тому.
Об’єктивно: нижня третина обличчя подовжена, кути рота припiднятi, губи змикаються з напруженням, при посмiшцi видно
базис протезу на верхню щелепу. Яка помилка допущена?
A. Неправильно визначена центральна
оклюзiя
B. Неправильно виконана постановка зубiв
C. Неправильно нанесена лiнiя посмiшки на
прикуснi валики
D. Неправильно вибранi розмiри штучних
зубiв
E. Неправильно знятi функцiональнi вiдбитки
197. Хворий 32-х рокiв скаржиться на гострий локалiзований нападоподiбний, спонтанний бiль на верхнiй щелепi лiворуч, що
триває 30 хвилин. Промiжки мiж напада-
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ми болю тривають до 3 годин. Об’єктивно: виявляють глибоку карiозну порожнину, виповнену демiнералiзованим непiгментованим дентином. Зондування виявляє болiснiсть в однiй точцi. Електрозбудливiсть
пульпи знижена до 10-15 мкА. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Гострий обмежений пульпiт
B. Гiперемiя пульпи
C. Гострий дифузний серозний пульпiт
D. Гострий гнiйний пульпiт
E. Гострий глибокий карiєс
198. До лiкаря-стоматолога звернулася мати хлопчика 6,5 рокiв для профiлактичного
огляду дитини. При обстеженнi було виявлено, що фiсури перших молярiв глибокi,
без ознак карiозного процесу, iндекс кп=3.
Який метод профiлактики карiєсу цiєї групи зубiв найбiльш ефективний?
A. Герметизацiя фiсур
B. Iнвазивне пломбування
C. Прийом препаратiв кальцiю
D. Гiгiєнiчне навчання щодо догляду за
порожниною рота
E. Диспансерний нагляд
199. До стоматолога звернулася жiнка з дитиною 14-ти рокiв з приводу травми 11 зуба 4 години тому. Об’єктивно: вiдкол коронки на 1/3, перкусiя безболiсна, зондування слабкоболiсне. Коротка болiсна реакцiя на температурнi подразники. При Rодослiдженнi патологiчних змiн немає. Якими будуть дiї лiкаря?
A. Вiдновлення зуба, диспансерний нагляд
B. Вiтальна екстирпацiя з наступним вiдновленням коронки
C. Вiтальна ампутацiя з наступною реставрацiєю зуба
D. Диспансерний нагляд
E. Девiтальна екстирпацiя з наступним
вiдновленням коронки
200. На 3-тю добу пiсля поранення до вiддiлення невiдкладної допомоги доставлено
потерпiлого з ураженнями м’яких тканин
ЩЛД, якi вiн отримав внаслiдок нещасного
випадку. За яких обов’язкових умов повинна проводитися вiдкладена первинна хiрургiчна обробка ран?
A. Використання антибiотикiв
B. Використання сульфанiламiдних препаратiв
C. Використання знеболювальних препаратiв
D. Використання нестероїдних протизапальних препаратiв
E. Використання сульфанiламiдних та знеболювальних препаратiв
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підочний
площина
повіка
повітровод
подовження
показник
пологовий
полум'я
поперек
порожнина
потиличний
похилий
початковий
присінок
присмак
прихований
прозорий
променевий
прямовисний
пухир
пухкий
пухлина

отросток
течение
предпочтение,
перегрузка
преимущество
перепонка
жемчужна
жжение
изжога
полукруг
подросток
нёбо
подглазничный
плоскость
веко
воздуховод
удлинение
показатель
родильный
пламя
поясница
полость
затылочный
наклонный
начальный
преддверие
привкус
скрытый
прозрачный
лучевой
отвесный
пузырь
рыхлый
опухоль

ранковий
рогівка
розсувний
розсічення
розтин
розтрощений
руйнування
рухливість

утренний
роговица
раздвижной
рассечение
вскрытие
рамозжённый
разрушение
подвижность

М

Н

О

П

Р

рясний

обильный

садно
самочинний
свербіж
свідомість
синець
сірчистий
скарга
скісний
склепіння
скоринка
скроня
скупченість
скутість
смердючий
смоктати
смужка
собача кропива
спадковий
сполука
сполучення
срібний
стан
стійкий
сторонній
стрижень
суглоб
судоми
суцільнолитий
сходинка

ссадина
самопроизвольный
зуд
сознание
кровоподтёк
сернистый
жалоба
косой
свод
корочка
вісок
скученность
скованность
зловонный
сосать
полоска
пустырник
наследственный
соединение
сочетание,
серебряный
сообщение
состояние
устойчивый
инородный
стержень
сустав
судороги
цельнолитой
ступенька

тимчасово
типовий
тиск
тривалий
трикутник
трійчастий
тулуб
тьмяний

временно
типичный
давление
длительный
треугольник
тройничный
туловище
тусклый

умова
усунення
утворення
ущільнення

условие
устранение
образование
уплотнение

фарбування

окрашивание

харчовий

пищевой

цукор
цукровий

сахар
сахарный

черга
червоний
черевний
чередувати

очередь
красный
брюшной
чередовать

шар
шкідливий
шкірний
шлунок
шорсткість
шорсткий
штикоподібні
штучний
шурхотіння

слой
вредный
кожный
желудок
шершавость
шероховатый
штиковидные
искусственный
шуршание

щелепа
щілина
щільний

челюсть
щель
плотный

ядуха
ясна

удушье
дёсна

С

Т

У

Ф

Х

Ц
Ч

Ш

Щ

Я

