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Терапевтична стоматологiя
1. Чоловiк 48-ми рокiв скаржиться на вiдчуття свербiння у яснах. Об’єктивно: ясна
щiльнi, короткочасний бiль у зубах вiд холодної води. На рентгенограмi спостерiгається остеосклероз мiжальвеолярних перегородок - дрiбнокомiрковий малюнок кiстки,
висота мiжальвеолярних перегородок i цiлiснiсть компактної пластинки на їх верхiвках
збережена. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Пародонтоз початкового ступеня
B. Атрофiчний гiнгiвiт
C. Пародонтит початкового ступеня
D. Пародонтит I ступеня
E. Пародонтоз I ступеня
2. Хворий 55-ти рокiв скаржиться на печiння,
неприємнi почуття у язицi. Близько 5-ти рокiв
хворiє на гiпоацидний гастрит. Якi змiни язика
найбiльш iмовiрнi для цього хворого?
A. Атрофiя i згладженiсть сосочкiв
B. Гiпертрофiя сосочкiв
C. Ерозiї на бiчних поверхнях язика
D. Обкладенiсть язика
E. Складчастiсть язика
3. Хворий 20-ти рокiв звернувся до лiкарястоматолога з метою лiкування зруйнованих
зубiв. Пiд час огляду виявлено: на пiднебiнних дужках, м’якому пiднебiннi, мигдаликах,
язицi круглi безболiснi папули з гiперемованим iнфiльтрованим вiнчиком, розмiром 7 мм
у дiаметрi. Регiонарнi лiмфовузли збiльшенi, щiльноеластичної консистенцiї, безболiснi,
рухомi. Яка повинна бути тактика лiкаря?
A. Направити на консультацiю до венеролога
B. Провести бактерiологiчне обстеження
C. Направити на консультацiю до ЛОР-лiкаря
D. Провести санацiю порожнини рота
E. Провести цитологiчне дослiдження
4. При профiлактичному оглядi ротової порожнини у хворого 40-ка рокiв виявленi змiни
наступного характеру: маргiнальна частина
ясен валоподiбно збiльшена, синюшна, при
дотику стоматологiчним зондом помiрно кровоточить, больовi вiдчуття вiдсутнi. При фарбуваннi ясен розчином Люголя слизова оболонка забарвлюється в свiтло-коричневий колiр. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Хронiчний катаральний гiнгiвiт
B. Гострий катаральний гiнгiвiт
C. Загострення хронiчного катарального гiнгiвiту
D. Хронiчний гiпертрофiчний гiнгiвiт
E. Генералiзований пародонтит
5. Пiсля перенесеного ГРЗ пацiєнт звернувся
до стоматолога зi скаргами на болi в яснах,
неприємний запах з рота, неможливiсть вживати їжу, загальну слабкiсть. Об’єктивно: ясна
гiперемованi, набряклi, вкритi некротичним
брудно-сiрим нальотом, при зняттi якого виникає кровоточивiсть. Мiкробiологiчне дослiдження тканин ясен виявило велику кiлькiсть кокiв, паличок, фузобактерiй та спiрохет. Вкажiть препарат етiотропного лiкування:
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A. Метронiдазол
B. Галоскорбiн
C. Перманганат калiю
D. Трипсин
E. Каратолiн
6. Хворий 30-ти рокiв скаржиться на бiль у зубi пiд час вживання гарячого i холодного, який
iррадiює у вухо та скроню. Ранiше в цьому зубi турбував спонтанний нiчний бiль. Об’єктивно: в 37 на жувальнiй поверхнi глибока карiозна порожнина, що в однiй точцi сполучається
з порожниною зуба. Реакцiя на зондування в
точцi сполучення i на холодовий подразник
рiзко болiсна. Бiль довго не вщухає. ЕОД- 55
мкА. Визначте найбiльш iмовiрний дiагноз:
A. Загострення хронiчного пульпiту
B. Гострий дифузний пульпiт
C. Загострення хронiчного перiодонтиту
D. Хронiчний конкрементозний пульпiт
E. Гострий гнiйний пульпiт
7. Хвора 52-х рокiв скаржиться на перiодичну
появу норицi на яснах в дiлянцi 15 зуба. Зуб було лiковано 1,5 роки тому з приводу карiєсу.
Об’єктивно: в 15 пломба. В проекцiї верхiвки кореня нориця, пiд час натискання видiляється гнiйний ексудат. Перкусiя зуба безболiсна. На рентгенограмi: кореневий канал не запломбований, бiля верхiвки кореня осередок
деструкцiї з нечiткими контурами. Поставте
дiагноз:
A. Хронiчний гранулюючий перiодонтит
B. Загострення хронiчного гранулюючого
перiодонтиту
C. Хронiчний фiброзний перiодонтит
D. Радiкулярна кiста
E. Хронiчний гранулематозний перiодонтит
8. Хворий 25-ти рокiв скаржиться на загальне нездужання, пiдвищення температури тiла, рiзку кровоточивiсть, розростання ясен.
В анамнезi: носовi кровотечi. Об’єктивно: системне збiльшення лiмфатичних вузлiв, блiдiсть шкiрних покривiв i слизових, гiперплазiя
слизової ясен II-III ст., крововиливи в слизову щiк, виразки, вкритi сiрим нальотом. Який
з методiв обстеження є найбiльш доцiльним
для встановлення дiагнозу?
A. Розгорнутий аналiз кровi
B. Проба Ясиновського
C. Бактерiоскопiчне дослiдження
D. Iмунологiчне дослiдження
E. Аналiз кровi на цукор
9. Хворий 28-ми рокiв скаржиться на наявнiсть безболiсної виразки в ротi, яка не зникає. Об’єктивно: регiонарнi лiмфатичнi вузли
збiльшенi, хрящоподiбної консистенцiї, безболiснi. На слизовiй щоки - округла виразка
дiаметром 1 см з припiднятими рiвними краями та щiльноеластичним iнфiльтратом в основi. Поверхня виразки м’ясо-червоного кольору, пальпацiя безболiсна. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?
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A. Первинний сифiлiс
B. Первинний туберкульоз
C. Вторинний туберкульоз
D. Рак
E. Вторинний сифiлiс
10. Хворий 19-ти рокiв скаржиться на постiйний бiль в 22 зубi, який пiдсилюється при накушуваннi на зуб, вiдчуття ”вирослого” зуба,
набряк верхньої губи. В анамнезi хворий вiдзначає травму верхньої щелепи. Об’єктивно:
22 зуб iнтактний. Вертикальна перкусiя рiзко болiсна. Верхня губа набрякла, перехiдна
складка в областi 22 зуба почервонiла, болiсна
пiд час пальпацiї. Який ще метод обстеження
необхiдний для встановлення дiагнозу?
A. Рентгенографiя
B. ЕОД
C. Реодентографiя
D. Трансiлюмiнацiя
E. Термометрiя
11. Хворий скаржиться на наявнiсть карiозної
порожнини в 11 зубi. Пломба випала тиждень
тому. Коронка зуба темного кольору, на днi
карiозної порожнини залишки пломбувального матерiалу. Вертикальна перкусiя безболiсна. На рентгенограмi - резорбцiя кiсткової
тканини овальної форми, з чiткими контурами, розмiром 0,4х0,3 см. Кореневий канал запломбований на 2/3 довжини. Який найбiльш
iмовiрний дiагноз?
A. Хронiчний гранульоматозний перiодонтит
B. Хронiчний фiброзний перiодонтит
C. Хронiчний гранулюючий перiодонтит
D. Радикулярна кiста
E. Загострення хронiчного перiодонтиту
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14. У хворого 32-х рокiв температура тiла
- 38,9o C , загальна слабкiсть, утруднення мови, неможливiсть вживати їжу. Впродовж 4-х
рокiв захворювання повторюється в осiнньовесняний перiод. На гiперемованiй та набряклiй слизовiй губ та щiк спостерiгаються пухирi та ерозiї, вкритi фiбринозним нальотом
сiруватого кольору. Симптом Нiкольського
негативний. Який з перерахованих дiагнозiв
iмовiрний?
A. Багатоформна ексудативна ерiтема
B. Вульгарна пухирчатка
C. Гострий герпетичний стоматит
D. Неакантолiтична пухирчатка
E. Герпетичний дерматит Дюрiнга
15. Жiнка 28-ми рокiв звернулася зi скаргами на постiйнi болi у 34 зубi, що посилюються пiд час накушування. Чотири днi тому
у 34 була встановлена миш’яковиста паста.
Своєчасно на прийом пацiєнтка не з’явилася.
При об’єктивному дослiдженнi встановлено:
на дистально-жувальнiй поверхнi 34 - герметична пов’язка, перкусiя рiзко болiсна. Яка
найбiльш доцiльна лiкувальна тактика у даному випадку?
A. Антидот миш’яку залишають у кореневому
каналi пiд герметичною пов’язкою
B. Видаляють дентинну пов’язку, призначають електрофорез з антидотом по перехiднiй
складцi
C. Промивають антидотом кореневий канал,
зуб залишають вiдкритим
D. Промивають антидотом i пломбують кореневий канал
E. -

12. Хворий 28-ми рокiв направлений на санацiю порожнини рота. Пiд час огляду: на
жувальнiй поверхнi 17 зуба пломба, перкусiя безболiсна. Слизова оболонка в проекцiї
верхiвки кореня 17 синюшна, симптом вазопарезу позитивний. При рентгенологiчному
дослiдженнi у верхiвок коренiв вогнища деструкцiї кiсткової тканини з нечiткими контурами, кореневi канали не пломбованi. Який
найбiльш iмовiрний дiагноз?

16. Хвора 56-ти рокiв скаржиться на збiльшення нижньої губи i бiль вiд гарячого, кислого,
солоного, гiркого, злипання губ вранцi. Протягом всього життя перiодично губа збiльшувалася, ставала горбкуватою. Пiд час огляду
нижня губа збiльшена. У середнiй третинi зони Клейна є декiлька дрiбних червоних точок
з отворами, з яких виступають прозорi краплi. Червона облямiвка суха, з трiщинами й
ерозiями, лущиться. Який дiагноз найбiльш
iмовiрний?

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

A. Гландулярний хейлiт
B. Ексфолiативний хейлiт
C. Актинiчний хейлiт
D. Контактний алергiчний хейлiт
E. Атопiчний хейлiт

13. Хвора 30-ти рокiв скаржиться на незначну печiю та сухiсть нижньої губи. Хвора скусує лусочки з губ. Хворiє понад 10 рокiв. При
оглядi лусочки сiрого кольору, що розташованi на губi вiд лiнiї Клейна до середини червоної облямiвки вiд кута до кута рота. Лусочки
мiцно прикрепленi у центрi та дещо вiдстають
по периферiї, при насильному вiдторгненнi їх
ерозiї не з’являються. Назвiть найбiльш iмовiрний дiагноз:

17. Хворий 16-ти рокiв звернувся зi скаргами
на пiдвищення температури тiла до 38,7o C ,
бiль пiд час прийому їжi i ковтання, рiзкий
неприємний запах з рота. Лiмфовузли, особливо шийнi, збiльшенi, рухливi, безболiснi.
Об’єктивно: генералiзована гiперемiя СОПР,
множиннi петехiї, дiлянки некрозу i рясний
нальот у передньому вiддiлi глотки. У кровi: збiльшення ШОЕ, виражений лейкоцитоз,
моноцитоз, атиповi мононуклеари, тромбоцитопенiя. Який дiагноз найбiльш iмовiрний?

A. Ексфолiативний хейлiт
B. Червоний вовчак
C. Метеорологiчний хейлiт
D. Алергiчний хейлiт
E. Екзематозний хейлiт
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A. Iнфекцiйний мононуклеоз
B. Стоматит Венсана
C. Герпетична ангiна
D. Монобластний лейкоз
E. Гострий герпетичний стоматит

A. Хронiчний гангренозний пульпiт
B. Хронiчний конкрементозний пульпiт
C. Хронiчний гiпертрофiчний пульпiт
D. Гострий гнiйний пульпiт
E. Хронiчний фiброзний пульпiт

18. Пенсiонер 57-ми рокiв звернувся зi скаргами на пекучi, нападоподiбнi болi та висипи
на шкiрi та СОПР у дiлянцi правої половини
обличчя. В анамнезi: пройшов курс променевої терапiї з приводу захворювання шлунка,
перенiс вiтряну вiспу. Об’єктивно: на шкiрi
обличчя за ходом третьої гiлки трiйчастого
нерва спостерiгаються поодинокi ерозiї, вкритi фiбринозним нальотом. На гiперемованiй
набряклiй СОПР є численнi везикули. Правобiчний лiмфаденiт. Який дiагноз найбiльш
iмовiрний?

22. Хворий 47-ми рокiв лiкується у стоматолога з приводу ерозивно-виразкової форми червоного плоского лишаю. Консервативна терапiя протягом мiсяця ефекту не дала. Який
метод терапiї найбiльш ефективний в комплекснiй терапiї?

A. Оперiзуючий герпес
B. Невралгiя
C. Ящур
D. Гострий рецидивуючий герпес
E. Неврит

23. Хворому 40-ка рокiв виконано пломбування кореневого каналу 34 з приводу хронiчного
фiброзного перiодонтиту, пiсля чого невдовзi виник бiль. На рентгенограмi кореневий
канал 34 запломбований до верхiвки кореня.
Якою буде тактика лiкаря в зв’язку з виникненням болю?

19. Хвора 35-ти рокiв звернулася зi скаргами на косметичний дефект коронок верхнiх
переднiх зубiв, що поступово збiльшуються
впродовж близько десяти рокiв. Пацiєнтку
турбують неприємнi вiдчуття при чищеннi зубiв, при дiї хiмiчних подразникiв. При об’єктивному обстеженнi на вестибулярнiй поверхнi фронтальних зубiв верхньої щелепи виявленi дефекти в межах емалi зубiв овальної
блюдечкоподiбної форми з чiткими межами.
Реакцiя на зондування, холодовi подразники
позитивна. Дiагностуйте захворювання:
A. Ерозiя емалi
B. Гiпоплазiя емалi
C. Клиновидний дефект
D. Кислотний некроз зубiв
E. Гiперестезiя твердих тканин зуба
20. Хворий скаржиться на ниючий бiль в 16
зубi, що виникає пiд час прийому холодної
їжi. В анамнезi: зуб пломбований з приводу
глибокого карiєсу, пломба випала рiк тому.
Об’єктивно: глибока карiозна порожнина, що
не сполучається з порожниною зуба, перкусiя
безболiсна, зондування болiсне по всьому днi
карiозної порожнини, ЕОД- 50 мкА, термодiагностика болiсна. Який найбiльш iмовiрний
дiагноз?
A. Хронiчний фiброзний пульпiт
B. Хронiчний глибокий карiєс
C. Хронiчний фiброзний перiодонтит
D. Гострий глибокий карiєс
E. Хронiчний гангренозний пульпiт
21. Хвора 22-х рокiв скаржиться на бiль вiд гарячого та вiдчуття розпирання в зубi. Пiвроку
тому турбували короткочаснi нiчнi болi, що
ставали чимраз тривалiшими. Об’єктивно: в
24 зубi велика карiозна порожнина, що сполучається з порожниною зуба, глибоке зондування болiсне. ЕОД- 80 мкА. Визначте найбiльш iмовiрний дiагноз:

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

A. Призначити фiзiотерапевтичнi процедури
B. Полоскання антисептиком
C. Зробити розрiз вздовж перехiдної складки
D. Забезпечити провiдникову анестезiю
E. Забезпечити iнфiльтрацiйну анестезiю
24. Чоловiк 50-ти рокiв скаржиться на наявнiсть ”виразочки” на слизовiй оболонцi пiд’язикової дiлянки. В ходi патоморфологiчного дослiдження бiоптату визначено: полiморфiзм клiтин шипоподiбного шару до атипiї,
збiльшення кiлькостi мiтозiв, гiгантськi та багатоядернi клiтини, акантоз, гiпер- та паракератоз, збереження базальної мембрани та
базального шару. Який найбiльш iмовiрний
дiагноз?
A. Хвороба Боуена
B. Лейкоплакiя, ерозивна форма
C. Червоний плескатий лишай, гiперкератотична форма
D. Червоний вовчак, ерозивно-виразкова форма
E. Декубiтальна виразка
25. Хвора 25-ти рокiв звернулась iз скаргами
на болi у 15, якi виникають внаслiдок дiї термiчних подразникiв та швидко зникають пiсля їх усунення. Об’єктивно: у пришийковiй
дiлянцi 15 на вестибулярнiй поверхнi вiзуально визначається дефект з гладкими стiнками,
що cходяться пiд кутом. Термометрiя болiсна,
перкусiя безболiсна. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Клиноподiбний дефект
B. Ерозiя емалi
C. Гiпоплазiя емалi
D. Флюороз
E. Поверхневий карiєс
26. Хвора 49-ти рокiв скаржиться на косметичний дефект 11, 21, 22 зубiв, який виник бiльше року тому. Об’єктивно: на вестибулярнiй
поверхнi на екваторi 11, 21, 22 зубiв є неглибокi чашоподiбнi дефекти емалi, щiльнi при
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зондуваннi. Холодна вода болю не викликає.
Визначте попереднiй дiагноз:
A. Ерозiя емалi
B. Клиновидний дефект
C. Поверхневий карiєс
D. Гiпоплазiї
E. Флюороз
27. Хворий 47-ми рокiв звернувся зi скаргами
на печiння i бiль у ротi. Об’єктивно: на слизовiй оболонцi щiк по лiнiї змикання зубiв i у кутах рота множиннi ерозiї до 1,0-1,5 см у дiаметрi, полiгональної форми, яскраво-червоного
кольору, розташованi на гiперкератознiй бляшцi i каламутнiй бiлуватiй слизовiй. Цитологiчно: зроговiлi клiтини епiтелiю. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Лейкоплакiя, ерозивна форма
B. Червоний плоский лишай, ерозивна форма
C. Багатоформна ексудативна еритема
D. Вторинний сифiлiс
E. Червоний вовчак, ерозивна форма
28. Жiнка 38-ми рокiв висловлює скарги на
печiння губ i кутiв рота, їх сухiсть. В анамнезi цукровий дiабет впродовж 8-ми рокiв та
антибiотикотерапiя з приводу гострого респiраторного захворювання. Об’єктивно: червона облямiвка губ суха, застiйно гiперемована,
вкрита рiзної величини лусочками. У кутах
рота - трiщини, вкритi бiлим нальотом, мацерацiя шкiри навколо кутiв рота. Яку з перерахованих мазей слiд призначити цiй хворiй для
мiсцевого лiкування?
A. Клотримазол
B. Iнтерферонова
C. Преднiзолонова
D. Ланолiнова
E. Еритромiцинова
29. Жiнка 35-ти рокiв скаржиться на збiльшення губ. Вперше захворiла рiк тому, коли
з’явився набряк губ, який швидко минув, але
губи залишилися дещо збiльшеними. Три днi
тому пiсля переохолодження губи знову збiльшилися. Об’єктивно: птоз, верхня i нижня губи рiзко збiльшенi у розмiрах, бiльше злiва,
пiд час пальпацiї м’якi, еластичнi, безболiснi,
вiдтиски вiд пальцiв не залишаються. Язик набряклий, на спинцi спостерiгаються складки,
поверхня язика горбиста. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Синдром Мелькерссона-Розенталя
B. Гранулематозний хейлiт Мiшера
C. Набряк Квiнке
D. Синдром Ашера
E. Трофедема Мейжа
30. Чоловiк 45-ти рокiв скаржиться на сухiсть
i болiснiсть нижньої губи. Об’єктивно: нижня
губа набрякла, суха, вкрита дрiбними лусочками i трiщинами. В зонi Клейна визначаються розширенi устя слинних залоз у виглядi
червоних крапок, з яких видiляється прозорий
вмiст. Слизова оболонка нижньої губи горбиста. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?
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A. Гландулярний хейлiт
B. Актинiчний хейлiт
C. Метеорологiчний хейлiт
D. Екзематозний хейлiт
E. Ексфолiативний хейлiт
31. Чоловiк 23-х рокiв скаржиться на кровоточивiсть ясен при чищеннi зубiв i прийомi
жорсткої їжi. Об’єктивно: ясна у фронтальнiй
дiлянцi нижньої щелепи гiперемована, набрякла, кровить пiд час пальпацiї. Слизова оболонка порожнини рота i ясна в iнших дiлянках без особливостей. Прикус глибокий. Зуби
стiйкi, за виключенням 41 i 31 (I ступiнь рухливостi). На рентгенограмi: резорбцiя мiжальвеолярних перегородок у дiлянцi 42, 42, 32,
31 до 1/3 довжини кореня. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Локалiзований пародонтит
B. Генералiзований пародонтит, початковий
ступiнь
C. Генералiзований пародонтит, I ступiнь
D. Катаральний гiнгiвiт
E. Пародонтоз I ступiнь
32. Хворий 40-ка рокiв, працiвник хiмiчного
виробництва, зазначає появу вiдчуття оскоми,
бiль вiд температурних i хiмiчних подразникiв. В ходi огляду: на вестибулярнiй поверхнi
та рiзальному краї фронтальних зубiв є дефекти емалi з нерiвними фестончастими краями,
крейдоподiбного кольору. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Кислотний некроз емалi
B. Поверхневий карiєс
C. Гiпоплазiя емалi (ерозивна форма)
D. Флюороз (ерозивна форма)
E. Середнiй карiєс
33. Хвора 42-х рокiв скаржиться на рiзке
збiльшення губ, свербiж, вiдчуття напруги.
Свiй стан хвора пов’язує з використанням
нової губної помади. Об’єктивно: губи дуже
збiльшенi, напруженi, пiд час пальпацiї цупкi,
еластичної консистенцiї, безболiснi, регiонарнi лiмфовузли не змiненi. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Контактний алергiчний хейлiт
B. Метеорологiчний хейлiт
C. Ексфолiативний хейлiт
D. Гландулярний хейлiт
E. Актинiчний хейлiт
34. Пацiєнт 50-ти рокiв, працiвник типографiї,
звернувся з скаргами на неприємний запах з
рота, та значне збiльшення кiлькостi слини.
Об’єктивно: на фонi гiперемованих та дещо
набряклих ясен спостерiгається синьо-чорна
облямiвка по краю ясен в дiлянцi зубiв нижньої щелепи, та у фронтальнiй дiлянцi верхньої щелепи. Наявнi значнi зубнi вiдкладення.
Який стоматит у пацiєнта?
A. Свинцевий
B. Ртутний
C. Вiсмутовий
D. Катаральний
E. Виразково-некротичний
35. Хворий 39-ти рокiв, працiвник друкар-
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нi, скаржиться на вiдчуття печiння, металевий присмак, неприємний запах з рота. Об’єктивно: шкiра сiрувато-землистого вiдтiнку. На слизовiй оболонцi порожнини рота
чорно-синi плями. Ясна гiперемованi, набряклi. Вздовж ясенного краю синювато-чорна
смужка. Пiднебiння жовтого вiдтiнку. Спостерiгаються явища iнтоксикацiї. Який найбiльш
iмовiрний дiагноз?
A. Свинцевий стоматит
B. Ртутний стоматит
C. Вiсмутовий стоматит
D. Меланоз
E. Хвороба Аддiсона
36. Жiнка 27-ми рокiв звернулася зi скаргами
на бiль та кровоточивiсть ясен, що пiдсилюються пiд час їжi, нездужання. Тиждень тому
перенесла ГРВI. Впродовж останнiх 5-ти рокiв перiодично турбує кровоточивiсть ясен.
Об’єктивно: ясна яскраво-червоного кольору,
рiзкий набряк, ясеннi сосочки пухкi, кровлять
вiд найменшого дотику. Помiрне вiдкладення зубного каменю, велика кiлькiсть м’якого зубного нальоту. Пiдщелепнi лiмфовузли
збiльшенi, болiснi пiд час пальпацiї. Рентегнологiчно - остеопороз мiжальвеолярних перегородок. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Загострення хронiчного катарального гiнгiвiту
B. Генералiзований пародонтит, початковий
ступiнь
C. Гiпертрофiчний гiнгiвiт, набрякова форма
D. Гiпертрофiчний гiнгiвiт, фiброзна форма
E. Гострий катаральний гiнгiвiт
37. Хвора 40-ка рокiв звернулася до стоматолога зi скаргами на бiль вiд термiчних, хiмiчних, механiчних подразникiв, який виникає в
зубах фронтальної групи верхньої та нижньої
щелеп. Також спостерiгаються незначнi болi
у скронево-нижньощелепному суглобi. Об’єктивно: у пацiєнтки глибокий прикус, на язиковiй поверхнi фронтальних зубiв верхньої
щелепи i вестибулярнiй поверхнi зубiв нижньої щелепи емаль стерта до дентину, який є
пiгментованим та блискучим. Який найбiльш
iмовiрний дiагноз?
A. Патологiчне стирання зубiв
B. Кислотний некроз
C. Фiзiологiчне стирання
D. Ерозiя твердих тканин
E. Синдром Стентона-Капдепона
38. Хворий 19-ти рокiв звернувся зi скаргами
на наявнiсть косметичного дефекту всiх зубiв,
який з’явився вiдразу пiсля прорiзування зубiв. Об’єктивно: на вестибулярнiй та жувальних поверхнях всiх зубiв верхньої та нижньої
щелеп дефекти емалi, наявнiсть темно-бурого
забарвлення коронок. Перкусiя та зондування
болiсне. В областi проживання вмiст фтору в
водi - 2,6 мг/л. Визначте попереднiй дiагноз:
A. Флюороз
B. Системна гiпоплазiя
C. Хронiчний початковий карiєс
D. Ерозiя емалi
E. Хронiчний поверхневий карiєс
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39. Хворий 35-ти рокiв звернувся зi скаргами
на вiдчуття оскомини, чутливiсть фронтальних зубiв до термiчних i механiчних подразникiв. Об’єктивно: змiна зовнiшнього вигляду емалi 13, 12, 11, 21, 22, 23. Емаль матова,
шорстка, на рiжучих краях вiдсутня. Зондування вестибулярної поверхнi вказаних зубiв
болiсне, термопроба позитивна. З анамнезу
встановлено, що пацiєнт працює на виробництвi неорганiчних кислот. Вкажiть найбiльш
iмовiрний дiагноз:
A. Некроз твердих тканин зуба
B. Флюороз
C. Ерозiя емалi
D. Патологiчна стертiсть зубiв
E. Гiпоплазiя емалi
40. Хворий 53-х рокiв скаржиться на виразку на бiчнiй поверхнi язика. Виразка утворилась 6 мiсяцiв тому в результатi травмування гострим краєм металевої коронки 37 зуба.
Стоматолог замiнив коронку на якiсну i призначив кератопластичнi засоби, але виразка
прогресує у розмiрах, останнiм часом з’явився бiль при розмовi, жуваннi, ковтаннi, iнколи
навiть з iррадiацiєю у глотку. Об’єктивно: на
бiчнiй поверхнi язика болiсна виразка з нерiвними пiднятими щiльними краями та горбистим дном, вкритим сiруватим, некротичним
нальотом. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Рак бiчної поверхнi язика
B. Трофiчна виразка
C. Травматична виразка
D. Виразково-некротичний стоматит Венсана
E. Туберкульозна виразка
41. Пацiєнт 35-ти рокiв, ветеринар, звернувся
до стоматолога зi скаргами на появу остуди,
слабкостi, пiдвищення температури до 38o C ,
бiль у м’язах, сухiсть, печiння, бiль в порожнинi рота, пiдвищення слиновидiлення, висипання пухирцiв у ротi, на губах, на слизовiй
носа, у мiжпальцевих складках. В ходi огляду
порожнини рота на тлi запалення спостерiгаються болючi яскраво-червонi ерозiї з полiциклiчними контурами, на губах кiрки, язик
збiльшений, мова утруднена, слиновидiлення
до 4 лiтрiв на добу. Який найбiльш iмовiрний
дiагноз?
A. Ящур
B. Гострий герпетичний стоматит
C. Вiтряна вiспа
D. Кiр
E. Багатоформна ексудативна еритема
42. Хворий скаржиться на короткочасний бiль
вiд холодного, що спостерiгається протягом
3 тижнiв в зубi на верхнiй щелепi злiва. Пiд
час об’єктивного обстеження 25 зуба виявлена карiозна порожнина 1 класу за Блеком в
межах плащового дентину з вузьким вхiдним
отвором, розм’якшеним дентином на стiнках
та днi карiозної порожнини. Зондування болiсне вздовж дентин-емалевої межi, перкусiя
безболiсна, термометрiя болiсна, бiль швидко зникає пiсля усунення подразника, ЕОД- 6
мкА. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?
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A. Гострий середнiй карiєс
B. Гострий глибокий карiєс
C. Хронiчний середнiй карiєс
D. Хронiчний фiброзний пульпiт
E. Хронiчний глибокий карiєс

A. Мiсцева гiпоплазiя
B. Флюороз
C. Початковий карiєс
D. Некроз емалi
E. Недосконалий емалегенез

43. Пацiєнтка 28-ми рокiв скаржиться на болючiсть i кровоточивiсть ясен у фронтальнiй
дiлянцi верхньої щелепи злiва. Два роки тому
22 був покритий металокерамiчною коронкою. Об’єктивно: мiжзубний сосочок мiж 21 i
22 - гiпертрофований, яскраво гiперемований,
перекриває коронку 22 на 1/3 висоти, кровить
вiд дотику. Пародонтальна кишеня мiж 21 i 22
- 4 мм. Штучна коронка лежить на маргiнальному краю ясни. Рентгенологiчно: резорбцiя
мiжальвеолярних перегородок мiж 21 та 11 на
1/3 висоти. Вкажiть першочерговий захiд пiд
час лiкування цiєї хворої:

47. Хворий 23-х рокiв скаржиться на рiзку кровотечу з ясен, неприємний запах з рота, що
з’явились 5 дiб тому. Об’єктивно: мiжзубнi сосочки та ясенний край повсюди розпушенi,
яскраво-червоного кольору, набряклi, болючi i iнтенсивно кровоточать пiд час пальпацiї.
Ясенна кишеня - 3 мм. На рентгенограмi - виражений остеопороз мiжальвеолярних перегородок, розширення перiодонтальної щiлини
навколо верхiвок мiжальвеолярних перегородок. Компактна пластинка не порушена. Який
найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Зняття штучної коронки
B. Гiнгiвектомiя
C. Протизапальна терапiя
D. Кюретаж пародонтальної кишенi
E. Склерозуюча терапiя
44. Хвора звернулась зi скаргами на бiль у
яснах, неприємний запах з рота, утруднене
споживання їжi, загальну слабкiсть, субфебрильну температуру. Об’єктивно: ясна гiперемованi, звиразкованi мiсцями, вкритi некротичним нальотом. При мiкроскопiчному
дослiдженнi виявлено фузоспiрохетоз. Визначте препарат для етiотропного лiкування:
A. Метронiдазол
B. Кератолiн
C. Галаскорбiн
D. Хлоргексидин
E. Хiмотрипсин
45. Хворий скаржиться на кровоточивiсть
ясен впродовж останнiх 2 рокiв. Об’єктивно:
дифузний хронiчний катаральний гiнгiвiт, рухомiсть зубiв I ст., кишенi 2-3 мм з незначним
серозним ексудатом, виражена травматична
оклюзiя. На рентгенограмi порушення цiлiсностi компактної пластинки, розширення перiодонтальної щiлини навколо вершин мiжальвеолярних перегородок, остеопороз, резорбцiя мiжальвеолярних перегородок у межах 1/3 висоти. Ваш дiагноз:
A. Генералiзований пародонтит, I ступiнь,
хронiчний перебiг
B. Хронiчний катаральний гiнгiвiт
C. Пародонтоз, I ступiнь
D. Генералiзований пародонтит, I ступiнь,
загострений перебiг
E. Генералiзований пародонтит, початковий
ступiнь, хронiчний перебiг
46. Пацiєнт 18-ти рокiв скаржиться на наявнiсть бiлої плями на вестибулярнiй поверхнi
21 зуба. Об’єктивно: бiла пляма розмiщена
недалеко вiд рiжучого краю. Поверхня плями
блискуча, при висушуваннi розмiри не змiнюються. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Гострий катаральний гiнгiвiт
B. Гострий лейкоз
C. Гострий виразково-некротичний гiнгiвiт
D. Генералiзований пародонтит, II ступiнь,
загострений перебiг
E. Гiповiтамiноз С
48. Чоловiк 20-ти рокiв скаржиться на спонтанний бiль у 24 зубi, який виник раптово 1
добу тому i триває приблизно 15 хвилин. Об’єктивно: в 24 зубi на дистальнiй контактнiй
поверхнi глибока карiозна порожнина з навислими стiнками, виповнена свiтлим м’яким
дентином i не сполучена з порожниною зуба.
На холодовий подразник виникає рiзкий бiль,
який поступово вщухає. Перкусiя безболiсна.
Оберiть оптимальний метод лiкування:
A. Вiтальна екстирпацiя
B. Вiтальна ампутацiя
C. Бiологiчний метод
D. Девiтальна ампутацiя
E. Девiтальна екстирпацiя
49. Хворий 25-ти рокiв скаржиться на бiль пiд
час накушування на 15 зуб. Бiль виник 2 доби
тому, має постiйний ниючий характер i значно посилився за останню добу. Об’єктивно:
коронка 15 сiрого кольору, на медiальнiй контактнiй поверхнi є глибока карiозна порожнина, що сполучається з порожниною зуба. Перкусiя рiзко болiсна, слизова оболонка ясен у
проекцiї верхiвки кореня 25 зуба гiперемована. Болiсний регiонарний лiмфатичний вузол.
На рентгенограмi спостерiгається вогнище
деструкцiї кiстки в перiапiкальнiй дiлянцi з
нечiткими, розмитими контурами. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Загострення хронiчного перiодонтиту
B. Гострий серозний перiодонтит
C. Гострий гнiйний перiодонтит
D. Хронiчний гранулюючий перiодонтит
E. Гострий серозний перiодонтит, фаза iнтоксикацiї
50. Хворий 27-ми рокiв направлений для ендодонтичного лiкування 45 зуба. Об’єктивно:
коронка 45 зруйнована, на бiчнiй поверхнi
язика й на слизовiй оболонцi щоки, у дiлянцi безпосереднього контакту з 45, спостерiгаються бляшки мацерованого епiтелiю сiруватого кольору, якi дещо пiдвищуються над
поверхнею слизової оболонки. Язичок та пiд-
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небiннi дужки застiйно-червоного кольору, а
на твердому пiднебiннi виявляються папули,
оточенi червоним обiдком i вкритi сiруватим
епiтелiєм. Пiдщелепнi, шийнi, надключичнi,
пiдключичнi лiмфовузли збiльшенi, безболiснi. Який попереднiй дiагноз?
A. Вторинний сифiлiс
B. Хронiчний рецидивуючий афтозний стоматит
C. Червоний вовчак, стадiя утворення бляшок
D. М’яка лейкоплакiя
E. Червоний плескатий лишай
51. Пацiєнт звернувся зi скаргами на пiдвищення температури тiла до 38,0o C , бiль голови, бiль у суглобах i м’язах, появу мiхурiв
у порожнинi рота, переважно у переднiх вiддiлах. Прийом їжi рiзко болiсний. Впродовж
декiлькох рокiв захворювання повторюється
пiд час вологої i вiтряної погоди. Часто хворiє
на ГРВI. Об’єктивно: на слизовiй щiк, язика, губ зливнi ерозiї на еритематозному фонi,
вкритi сiро-жовтуватим нальотом. На червонiй облямiвцi губ та у кутi рота кров’янистi
кiрки. Встановiть дiагноз:
A. Багатоформна ексудативна еритема
B. Сифiлiс
C. Гострий афтозний стоматит
D. Гострий виразково-некротичний стоматит
E. Хронiчний рецидивуючий афтозний стоматит
52. Хвора звернулася до стоматолога за консультацiєю. Вагiтнiсть - 4 мiсяцi. Об’єктивно:
край ясен, ясеннi сосочки щiльнi, у виглядi валика, збiльшенi на 1/3 висоти коронки зуба,
овальної форми. Який попереднiй дiагноз?
A. Гiпертрофiчний гiнгiвiт
B. Катаральний гiнгiвiт
C. Пародонтит
D. Пародонтоз
E. Виразковий гiнгiвiт
53. Хворий 53-х рокiв скаржиться на пiдвищену чутливiсть зубiв до хiмiчних подразникiв. Об’єктивно: ясна блiдо-рожевого кольору, коренi оголенi до 1/3 довжини. Незначна
кiлькiсть зубних вiдкладень. В 15, 14, 24 зубах
клиноподiбнi дефекти. Зондування оголених
шийок та дефектiв болiсне. Який найбiльш
iмовiрний дiагноз?
A. Пародонтоз I ступеня тяжкостi
B. Катаральний гiнгiвiт
C. Пародонтит II ступеня тяжкостi
D. Пародонтит I ступеня тяжкостi
E. Виразковий гiнгiвiт
54. Хворий 24-х рокiв скаржиться на бiль i
кровоточивiсть ясен. Скарги з’явилися 3 днi
тому пiсля перенесеного гострого респiраторного захворювання. Об’єктивно: слизова
оболонка ясен набрякла, яскраво-червоного
кольору, кровоточить пiд час зондування, болiсна при пальпацiї, верхiвки ясенних сосочкiв
заокругленi, наявнi м’якi зубнi вiдкладення.
На рентгенограмi змiн кiстки не виявлено.
Який найбiльш ймовiрний дiагноз?
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A. Катаральний гiнгiвiт
B. Гiпертрофiчний гiнгiвiт
C. Атрофiчний гiнгiвiт
D. Пародонтит
E. Виразковий гiнгiвiт
55. Хворий 48-ми рокiв з’явився до лiкаря зi
скаргами на розростання ясен (”ясна напливають на зуби”). Хворий страждає на епiлепсiю i приймає протисудомнi препарати. Об’єктивно: ясеннi сосочки нормального кольору,
щiльнi, з горбистою поверхнею, при зондуваннi не кровоточать та перекривають нижнi
фронтальнi зуби до рiжучого краю. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Гiпертрофiчний гiнгiвiт, фiброзна форма III
ступеня
B. Гiпертрофiчний гiнгiвiт, набрякова форма
III ступеня
C. Фiброматоз ясен
D. Гiпертрофiчний гiнгiвiт, фiброзна форма II
ступеня
E. Гiпертрофiчний гiнгiвiт, набрякова форма
II ступеня
56. Хворий вiком 21 рiк звернувся до стоматолога зi скаргами на загальну слабкiсть,
бiль у м’язах, пiдвищення температури тiла до
38,3o C , розлади травного тракту, пiдвищене
слиновидiлення та висипання в ротi, носi, сечiвнику, а також на шкiрi крил носа i мiжпальцевих складок. Вказанi симптоми з’явилися
пiсля споживання молока в селi. Який найiмовiрнiший дiагноз?
A. Ящур
B. Герпетичний стоматит
C. Оперiзувальний лишай
D. Синдром Бехчета
E. Iнфекцiйний мононуклеоз
57. Хворий вiком 28-ми рокiв скаржиться на
наявнiсть безболiсної виразки в ротi, яка не
зникає пiсля самолiкування. Об’єктивно: реґiонарнi лiмфатичнi вузли з лiвого боку збiльшенi, безболiснi. На слизовiй оболонцi лiвої
щоки округла виразка дiаметром 1 см з пiднятими краями та хрящоподiбним iнфiльтратом
в основi. Поверхня виразки - м’ясо-червоного
кольору, пальпацiя не болюча. Встановiть
найбiльш iмовiрний дiагноз:
A. Первинний сифiлiс
B. Рак
C. Вторинний сифiлiс
D. Туберкульозний вовчак
E. Декубiтальна виразка
58. Пацiєнтка 22-х рокiв звернулася до лiкарястоматолога з метою профiлактичного огляду. Пiд час огляду ротової порожнини лiкарем
було виявлено дефект твердих тканин у пришийковiй дiлянцi в межах плащового дентину
у 22 зубi. Дентин щiльний, пiгментований. Реакцiя на перкусiю та зондування вiдсутня. Який
найбiльш iмовiрний дiагноз?
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A. Хронiчний середнiй карiєс
B. Клиноподiбний дефект
C. Гострий глибокий карiєс
D. Гострий середнiй карiєс
E. Некроз твердих тканин зуба

небiння. Об’єктивно: на СОПР утворення бiлого кольору, не знiмаються шпателем. Слизова оболонка навколо плям блiдо-рожевого
кольору. Палить протягом 40-ка рокiв. Вкажiть найбiльш iмовiрний дiагноз:

59. Дiвчина 18-ти рокiв звернулася до стоматолога з метою контролю якостi герметизацiї
фiсур, яка була проведена рiк тому. Об’єктивно: у 17, 16, 26, 27, 37 та 47 герметик повнiстю
зберiгся. У 36 та 46 силант не виявлений, у цих
зубах при зондуваннi спостерiгається розм’якшена емаль в дистально-поздовжнiх фiсурах.
Гiгiєнiчний iндекс за Федоровим-Володкiною
- 2,5 бала. Яка тактика лiкаря-стоматолога
стосовно 36 та 46 у даному клiнiчному випадку?

A. Лейкоплакiя
B. Червоний вовчак
C. Хвороба Боуена
D. Кандидоз
E. Червоний плескатий лишай

A. Профiлактичне пломбування
B. Повторна неiнвазивна герметизацiя
C. Iнвазивна герметизацiя
D. Аплiкацiї фторвмiсним гелем
E. Електрофорез з кальцiйвмiсним розчином
60. Пiд час огляду пацiєнта 27-ти рокiв кiнчик
зонда стоматолога затримався у фiсурах 36, 37,
38. Краї дефекту емалi темнi, поверхня шорстка. При просвiчуваннi зуба фотополiмерною
лампою дефект визначається в межах емалi.
Який найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Хронiчний поверхневий карiєс
B. Хронiчний середнiй карiєс
C. Гострий поверхневий карiєс
D. Хронiчний початковий карiєс
E. Гострий початковий карiєс
61. У пацiєнта 20-ти рокiв пiд час профiлактичного огляду виявлено карiознi порожнини
11, 21 зубiв. Який пломбувальний матерiал
доцiльно використати для пломбування карiозних порожнин 11, 21 зубiв?
A. Мiкрогiбридний композит
B. Макронаповнений композит
C. Амальгама
D. Фосфатний цемент
E. Пластмаса
62. У пацiєнта впродовж 6-ти рокiв перiодично з’являються скарги на кровоточивiсть
ясен пiд час чищення зубiв, пiдвищення чутливостi зубiв до температурних та хiмiчних
подразникiв. В ходi огляду спостерiгаються
набряк, гiперемiя ясен. Пародонтальнi кишенi глибиною до 5 мм з серозно-гнiйним вмiстом, оголення шийок зубiв, рухливiсть зубiв
I ступеня. На рентгенограмi нерiвномiрна резорбцiя мiжальвеолярних перегородок до 1/2.
Який дiагноз вiдповiдає данiй клiнiчнiй картинi?
A. Генералiзований пародонтит II ступеня,
загострений перебiг
B. Синдром Папiйона-Лефевра
C. Пародонтоз I ступеня
D. Генералiзований пародонтит I ступеня,
загострений перебiг
E. Катаральний гiнгiвiт, важкий ступiнь, загострений перебiг
63. Хворий 64-х рокiв скаржиться на наявнiсть
плям на слизовiй оболонцi щiк, кутiв рота, пiд-

64. Хвора 24-х рокiв звернулася до стоматолога з метою санацiї. Об’єктивно: на жувальнiй
поверхнi 37 зуба глибока карiозна порожнина,
яка сполучається з порожниною зуба. Зондування порожнини безболiсне, на температурнi
подразники зуб не реагує, перкусiя безболiсна. ЕОД- 108 мкА. На Rtg: у кореневих каналах 37 зуба слiди пломбувального матерiалу,
перiодонтальна щiлина розширена й деформована. Поставте дiагноз:
A. Хронiчний фiброзний перiодонтит 37 зуба
B. Хронiчний гранулюючий перiодонтит 37
зуба
C. Хронiчний гранулематозний перiодонтит 37
зуба
D. Хронiчний фiброзний пульпiт 37 зуба
E. Загострення хронiчного гранулематозного
перiодонтиту 37 зуба
65. Хворий 25-ти рокiв звернувся зi скаргами
на короткочасний бiль в зубi на нижнiй щелепi справа, який виникає при вживаннi солодкого, гарячого, холодного. Об’єктивно: в
36 зубi на дистальнiй поверхнi карiозна порожнина, що не сполучається з порожниною
зуба, дентин розм’якшений. Зондування дна
карiозної порожнини болiсне, перкусiя безболiсна. ЕОД- 16 мкА. Який остаточний дiагноз?
A. Гострий глибокий карiєс
B. Гострий середнiй карiєс
C. Гiперемiя пульпи
D. Хронiчний гангренозний пульпiт
E. Хронiчний фiброзний перiодонтит
66. Пацiєнтка 30-ти рокiв звернулась до
лiкаря-стоматолога зi скаргами на неприємне
вiдчуття розпирання в зубi верхньої щелепи
справа, яке посилюється вiд гарячого, неприємний запах з рота. Об’єктивно: в 17 зубi глибока карiозна порожнина, яка сполучається з
порожниною зуба. Глибоке зондування спричиняє сильний бiль, перкусiя 17 зуба болiсна.
На рентгенограмi незначне розширення перiодонтальної щiлини у верхiвки кореня. ЕОД70 мкА. Який остаточний дiагноз?
A. Хронiчний гангренозний пульпiт
B. Хронiчний фiброзний пульпiт
C. Гострий гнiйний пульпiт
D. Хронiчний фiброзний перiодонтит
E. Загострення хронiчного фiброзного перiодонтиту
67. Медична комiсiя проводить диспансеризацiю пацiєнтiв, якi тривалий час мешкали у
радiацiйно забрудненiй мiсцевостi. З метою
найбiльш швидкого виведення з органiзму радiонуклiдiв надають рекомендацiї щодо рацiонального харчування. Якi продукти, що
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мiстять значну кiлькiсть пектинiв, необхiдно
збiльшити в рацiонi харчування?
A. Овочi та фрукти
B. М’яснi продукти
C. Макароннi вироби
D. Молочнi продукти
E. Хлiбобулочнi вироби
68. У хворої 30-ти рокiв скарги на карiозну
порожнину в 16 зубi, ретенцiю їжi в промiжку мiж 16 i 17 зубами. Пiд час огляду на
апроксимально-медiальнiй поверхнi 16 зуба
виявлена карiозна порожнина в межах навколопульпарного дентину з широким отвором.
Стiнки i дно порожнини пiгментованi, щiльнi, безболiснi пiд час зондування. Перкусiя 16
зуба безболiсна. Пiд час термодiагностики реакцiя короткочасна. Який найбiльш iмовiрний
дiагноз?
A. Хронiчний глибокий карiєс
B. Хронiчний фiброзний пульпiт
C. Хронiчний середнiй карiєс
D. Хронiчний фiброзний перiодонтит
E. Хронiчний конкрементозний пульпiт
69. Пацiєнту 20-ти рокiв пiд час препарування
карiозної порожнини випадково перфорували
дно пульпової камери та оголили рiг пульпи. В дiлянцi дна карiозної порожнини видно
крапкоподiбний отвiр, який оточений обiдком
бiлого предентину. Крiзь перфоровану дiлянку просвiчується рожева пульпа, її зондування
рiзко болiсне. Яке лiкування слiд провести пацiєнту?
A. Бiологiчний метод
B. Вiтальна ампутацiя
C. Вiтальна екстирпацiя
D. Девiтальна ампутацiя
E. Девiтальна екстирпацiя
70. Жiнка 37-ми рокiв звернулася до лiкарястоматолога зi скаргами на швидкоминучий
бiль вiд солодкого в зубi. Об’єктивно: виявлена неглибока карiозна порожнина в межах
емалi. Дно i стiнки шорсткi при зондуваннi,
термопроба негативна. Встановiть дiагноз:
A. Гострий поверхневий карiєс
B. Ендемiчний флюороз
C. Гiпоплазiя емалi
D. Гострий середнiй карiєс
E. Хронiчний середнiй карiєс
71. Пацiєнт 24-х рокiв звернулася в стоматологiчний кабiнет зi скаргами на наявнiсть
крейдоподiбних плям на зубах в фронтальнiй дiлянцi. Об’єктивно: на 13, 12, 11, 21, 22,
23 зубах - крейдоподiбнi плями, мiж якими є
дiлянки здорової незмiненої емалi. Поверхня
плям шорстка, термопроба негативна. Дитинство проводив в мiсцевостi з вмiстом фтору в
питнiй водi - 1,8 мг/л. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Ендемiчний флюороз
B. Гiпоплазiя емалi
C. Гiперплазiя емалi
D. Гострий поверхневий карiєс
E. Хронiчний поверхневий карiєс
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72. В клiнiку звернувся пацiєнт 48-ми рокiв зi
скаргами на наявнiсть дефектiв в приясеннiй
дiлянцi зуба та незначну реакцiю на термiчнi
подразники. Об’єктивно: в 23 та 24 зубах на
вестибулярнiй поверхнi в пришийковiй дiлянцi дефекти твердих тканин у виглядi клину з
гладенькими полiрованими стiнками. Термопроба слабко позитивна. Який дiагноз найбiльш iмовiрний?
A. Клиноподiбний дефект
B. Некроз емалi
C. Гострий глибокий карiєс
D. Ерозiя емалi
E. Ендемiчний флюороз
73. Хвора скаржиться на гострий, мимовiльний, нападоподiбний бiль, майже без перiоду
iнтермiсiй, з iррадiацiєю в скроню; бiль трохи слабшає вiд холодної води. Об’єктивно:
глибока карiозна порожнина в 26 зубi, яка не
сполучається з порожниною зуба. Зондування рiзко болiсне по дну карiозної порожнини,
вертикальна перкусiя чутлива. Встановiть попереднiй дiагноз:
A. Гострий гнiйний пульпiт
B. Гострий дифузний пульпiт
C. Гiперемiя пульпи
D. Хронiчний фiброзний пульпiт
E. Хронiчний гiпертрофiчний пульпiт
74. Чоловiк 78-ми рокiв скаржиться на болючу виразку в порожнинi рота, яка не загоюється протягом 2-х мiсяцiв. Хворий курить.
Об’єктивно: на слизовiй оболонцi правої щоки неглибока виразка з горбистим дном, нерiвними краями, розмiром до 1,5 см. По периферiї жовтуватi зернинки. Пальпацiя болiсна, консистенцiя м’яка. Регiонарнi лiмфовузли збiльшенi, болючi, утворюють пакети.
Який попереднiй дiагноз?
A. Туберкульозна виразка
B. Ракова виразка
C. Декубiтальна виразка
D. Трофiчна виразка
E. Сифiлiтична виразка
75. Пацiєнт 63-х рокiв скаржиться на множиннi болiснi висипання у порожнинi рота, на шкiрi обличчя i тулуба, пiдвищення температури.
За 3-4 днi до висипань вiдзначалося печiння,
а потiм рiзкий бiль, що нагадує прострiл. Пацiєнт приймає цитотоксичнi препарати з приводу лейкемiї. При оглядi на червонiй облямiвцi i слизовiй оболонцi губ, язика i щоки
справа виявленi множиннi афти, розташованi
у виглядi ланцюжка, з обiдками гiперемiї, не
схильнi до злиття, рiзко болiснi при пальпацiї.
На шкiрi обличчя справа визначаються еритематознi плями, везикули i ерозiї. Поставте
попереднiй дiагноз:
A. Оперiзувальний лишай
B. Токсико-алергiчний дермато-стоматит
C. Багатоформна ексудативна еритема
D. Вторинний сифiлiс
E. Хронiчний рецидивуючий герпес
76. У пацiєнта 34-х рокiв постiйнi ниючi болi
у зубi, що посилюються пiд час накушування.
Тиждень тому зуб лiкований з приводу гли-

Терапевтична стоматологiя
бокого карiєсу. Об’єктивно: на жувальнiй поверхнi 36 зуба пломба, перкусiя болiсна, супраконтакт у дiлянцi 36. На рентгенограмi перiодонт без змiн. Яка помилка була допущена пiд час пломбування 36 зуба?
A. Пломба, що завищує прикус
B. Пломбування без iзолюючої прокладки
C. Порушення крайового прилягання
D. Iзолююча прокладка виходить за межi
емалево-дентинного сполучення
E. Пломбування без лiкувальної прокладки
77. Пацiєнт 35-ти рокiв скаржиться на постiйний бiль в 24 зубi, що посилюється при накушуваннi. Об’єктивно: на жувально-дистальнiй
поверхнi 24 зуба виявлена глибока карiозна
порожнина, заповнена залишками їжi. Зондування дна карiозної порожнини безболiсне,
реакцiя на температурнi подразники безболiсна. Перкусiя 24 зуба рiзко болюча. На рентгенограмi: периапiкальнi тканини в дiлянцi
верхiвок коренiв 24 зуба - без патологiчних
змiн. Який найiмовiрнiший дiагноз?
A. Гострий серозний перiодонтит
B. Гострий гнiйний перiодонтит
C. Гострий гнiйний пульпiт
D. Гострий дифузний пульпiт
E. Загострений хронiчний перiодонтит
78. Хворий 22-х рокiв скаржиться на рвучий,
пульсуючий, постiйний наростаючий бiль у
зубi на лiвiй верхнiй щелепi. Зуб болить 4-у
добу. Об’єктивно: у 26 зубi глибока карiозна
порожнина, що не сполучається з порожниною зуба. Зондування безболiсне. Перкусiя
рiзко болiсна. Зуб рухливий. Пальпацiя перехiдної складки у дiлянцi 26 зуба болiсна. Який
найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Гострий гнiйний перiодонтит
B. Гострий серозний перiодонтит
C. Гострий гнiйний пульпiт
D. Загострення хронiчного перiодонтиту
E. Гострий обмежений пульпiт
79. Пацiєнт 32-х рокiв звернувся до стоматолога зi скаргами на змiну кольору коронки
зуба на правiй верхнiй щелепi. В анамнезi: три
тижнi тому травма верхньої щелепи. Об’єктивно: коронка 11 зуба iнтактна, сiрого кольору, перкусiя безболiсна, слизова у дiлянцi
проекцiї верхiвки кореня 11 не змiнена. ЕОД110 мкА. Встановлений дiагноз - травматичний перiодонтит 11. Який метод усунення дисколориту 11 зуба доцiльно застосувати пiсля
попередньо проведеного ендодонтичного лiкування?
A. Внутрiшньокоронкове вiдбiлювання
B. Зовнiшнє вiдбiлювання
C. Домашнє вiдбiлювання з застосуванням кап
D. Методика мiкроабразiї
E. Повiтряно-абразивна методика
80. Хворий 33-х рокiв, слюсар, звернувся зi
скаргами на бiль, кровотечу з ясен, яка посилюється пiд час чищення зубiв, свербiння
ясен. Захворiв 1 рiк тому. Об’єктивно: ясна
в дiлянцi нижнiх i верхнiх зубiв фронтальної
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групи гiперемованi, набряклi, з цiанотичним
вiдтiнком. На зубах спостерiгається велика
кiлькiсть мiнералiзованих вiдкладень, з пародонтальних кишень глибиною 3 мм спостерiгаються незначнi серознi видiлення. Який
дiагноз найбiльш iмовiрний?
A. Генералiзований пародонтит I ступеню,
хронiчний перебiг
B. Локалiзований пародонтит I ступеню, хронiчний перебiг
C. Генералiзований пародонтит II ступеню,
загострення
D. Локалiзований пародонтит II ступеню,
гострий перебiг
E. Генералiзований пародонтоз I ступеню
81. Хвора 19-ти рокiв звернулася зi скаргами на естетичний дефект, сухiсть губ, неприємнi вiдчуття напруженостi та постiйне лущення нижньої губи. Пацiєнтка часто кусає
губи, обриває та скушує лусочки, що iнодi
призводить до кровотечi; зазначає пiдвищену
дратiвливiсть. Об’єктивно: на межi червоної
облямiвки губи та слизової оболонки виявленi численнi прозорi лусочки, якi щiльно прикрiпленнi в центрi та вiдстають на периферiї.
Лусочки легко знiмаються, ерозiї не утворюються. Регiональнi лiмфатичнi вузли не пальпуються. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Ексфолiативний хейлiт
B. Мiкотичний хейлiт
C. Метеорологiчний хейлiт
D. Контактний алергiчний хейлiт
E. Актинiчний хейлiт
82. У хворого 28-ми рокiв спостерiгається поширений сирнистий налiт на слизовiй оболонцi задньої третини спинки язика, м’якого пiднебiння, мигдаликiв, задньої стiнки глотки.
Пiднижньощелепнi, пiдборiднi, глибокi шийнi
лiмфовузли збiльшенi впродовж 4 мiсяцiв. Два
тижнi тому з’явилися перемiжна лихоманка i
загальна слабкiсть. Вкажiть правильну послiдовнiсть ВIЛ-дiагностики:
A. IФА, iмуноблотинг (Western-Blot)
B. Кiлькiсть CD4 клiтин, IФА
C. Загальний аналiз кровi, вiрусне навантаження
D. Загальний аналiз кровi, IФА
E. Культивацiя вiрусу, IФА
83. Пацiєнт 38-ми рокiв скаржиться на вiдчуття стороннього тiла на язицi, появу блювотного рефлексу пiд час мовлення. Симптоми
з’явилися пiсля тривалого прийому антибiотикiв. Об’єктивно: потовщенi, забарвленi, ниткоподiбнi сосочки, що розрослися до 2-3 см.
Гiстологiчно: гiперплазiя сосочкiв, виражене
зроговiння; у прилеглих тканинах змiн немає.
Який найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Волосатий (чорний) язик
B. Ромбоподiбний язик
C. Складчастий язик
D. Десквамативний глосит
E. Географiчний язик

Хiрургiчна стоматологiя

1. Пiд час видалення кореня 38 елеватором
Леклюза лiкар проштовхнув корiнь у прищелеповi м’якi тканини. Корiнь розташувався
пiд слизовою оболонкою альвеолярної частини щелепи i чiтко пальпується. Якої тактики
має дотримуватись лiкар у даному випадку?
A. Розтин м’яких тканин над коренем та
видалення кореня
B. Намагатися видалити корiнь через комiрку
зуба
C. Видалити корiнь через пiдщелеповий оперативний доступ
D. Подальшi дiї лiкар має визначити тiльки
пiсля рентгенологiчного обстеження хворого
E. Залишити корiнь в м’яких тканинах
2. Чоловiк 60-ти рокiв звернувся зi скаргами
на колючий бiль бiля кореня язика з правого боку, який виникає пiд час вживання їжi,
особливо кислої. Об’єктивно: припухлiсть в
правiй пiдщелепнiй дiлянцi. Пальпаторно виявляється збiльшена щiльна пiднижньощелепна слинна залоза. Гирло вивiдної протоки
правої пiдщелепної слинної залози розширене, i з нього видiляється слизово-гнiйний секрет. Який дiагноз можна припустити?
A. Слинокам’яна хвороба пiдщелепної слинної
залози
B. Калькульозний сiалоденiт пiд’язикової
слинної залози
C. Гострий гнiйний лiмфаденiт
D. Гострий сiалодохит
E. Аденофлегмона правої пiдщелепної дiлянки
3. Хворий 67-ми рокiв скаржиться на наявнiсть у дiлянцi облямiвки нижньої губи ерозiї, що часто рецидивує. Об’єктивно: ерозiя
овальної форми, розмiром - 0,8х1,3 см, вкрита тонкими кiрками, при зняттi яких на тлi
блискучої поверхнi спостерiгаються крапковi кровотечi. Вiдзначаються дiлянки атрофiї
червоної облямiвки. Елементiв iнфiльтрацiї немає. Пiднижньощелепнi лiмфовузли не
збiльшенi. Який дiагноз можна припустити?
A. Абразивний преканцерозний хейлiт Манганоттi
B. Ерозивно-виразкова форма лейкоплакiї
C. Кератоакантоз
D. Хвороба Боуена
E. Гландулярний хейлiт
4. Хвора 33-х рокiв надiйшла до щелепнолицьового вiддiлення зi скаргами на бiль та
припухлiсть правої пiдщелепної дiлянки, пiдвищення температури тiла до 39,5o C . Об’єктивно: обличчя асиметричне за рахунок набряку м’яких тканин правої пiдщелепної дiлянки, де пальпаторно визначається щiльний
iнфiльтрат, шкiра над ним гiперемована, не
береться в складку. В 46 зубi глибока карiозна порожнина. Який найбiльш iмовiрний
дiагноз?
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A. Флегмона пiднижньощелепної дiлянки
справа
B. Гострий пiднижньощелепний сiалоаденiт
C. Гострий гнiйний перiостит нижньої щелепи
D. Гострий гнiйний пiднижньощелепний лiмфаденiт
E. Гострий остеомiєлiт нижньої щелепи справа
5. Хворий 70-ти рокiв скаржиться на бiль у дiлянцi нижньої щелепи справа. Користується
повними знiмними протезами верхньої i нижньої щелеп впродовж 12-ти рокiв. Палить.
Об’єктивно: у ретромолярнiй дiлянцi праворуч наявне розростання слизової оболонки у
виглядi цвiтної капусти розмiром - 1,5х1,2 см,
мiсцями щiлиноподiбнi виразкування щiльної
консистенцiї. Слизова оболонка навколо цiанотична, iнфiльтрована. При зiмкнутих зубних рядах утворення контактує з заднiми
краями протезiв. Встановiть попереднiй дiагноз:
A. Рак слизової оболонки
B. Лейкоплакiя
C. Декубiтальна виразка
D. Гiпертрофiчний гiнгiвiт
E. Папiломатоз
6. Хворий 56-ти рокiв звернувся зi скаргами
на наявнiсть припухлостi у правiй привушнiй
дiлянцi, бiль. Припухлiсть помiтив 5-6 мiсяцiв
тому. Об’єктивно: парез мiмiчних м’язiв правої половини обличчя. Пальпаторно визначається горбиста пухлина, спаяна з навколишнiми тканинами, помiрно болiсна. У центрi
пухлини - розм’якшення. Пiднижньощелепнi i
шийнi лiмфовузли справа збiльшенi, ущiльненi. Рот вiдкриває у повному обсязi. З протоки
правої привушної слинної залози видiлення
слини не вiдзначається. Який дiагноз можна
припустити?
A. Аденокарцинома правої привушної слинної
залози
B. Хронiчний неепiдемiчний паротит
C. Хронiчний лiмфаденiт правої привушної
областi
D. Змiшана пухлина правої привушної слинної
залози
E. Актиномiкоз правої привушної слинної
залози
7. Чоловiку встановлений дiагноз ”абсцес
твердого пiднебiння”. У який спосiб буде правильно провести розтин абсцесу?
A. Трикутний розтин в дiлянцi твердого пiднебiння
B. Лiнiйний розтин паралельно шву твердого
пiднебiння
C. Лiнiйний розтин перпендикулярно до шва
твердого пiднебiння
D. Вiдсмоктування гною шприцом
E. Провести прокол абсцесу
8. Хвора 42-х рокiв звернулася зi скаргами на
гострий бiль у дiлянцi нижньої щелепи, рухливiсть зубiв, високу температуру тiла. Хворiє 2 днi. Пiсля клiнiчного дослiдження лiкар
встановив гострий остеомiєлiт нижньої щелепи. Яка тактика лiкаря стосовно рухливих
зубiв?
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A. Видалення лише причинного зуба
B. Видалення усiх рухливих зубiв
C. Консервативне лiкування причинного зуба
D. Консервативне лiкування усiх рухливих
зубiв
E. Видалення причинного зуба, трепанацiя i
лiкування усiх рухливих
9. Чоловiк 35-ти рокiв звернувся зi скаргами на потовщення альвеолярного вiдростка
верхньої щелепи. Попереднiй дiагноз: радикулярна кiста верхньої щелепи. Що буде виявлено пiд час пункцiї альвеолярного вiдростка в областi ”потовщення” щiчної дiлянки?
A. Жовтувата рiдина
B. Кров
C. Гнiй
D. Епiтелiй
E. Каламутний iнфiльтрат
10. У чоловiка 40-ка рокiв бiля 6 мiсяцiв тому
пiсля видалення 26 зуба з’явилися сполучення
мiж порожниною рота та гайморовою пазухою i першi ознаки гаймориту. Яке хiрургiчне
лiкування необхiдно провести?
A. Гайморотомiя з одночасною пластикою
норицi
B. Гайморотомiя за Колдуелом-Люком
C. Ушивання норицi
D. Тампонада норицi йодоформною турундою
E. Остеотомiя альвеолярного вiдростка
11. Жiнка 46-ти рокiв скаржиться на кровотечу з ясен, видiлення гною, рухомiсть зубiв.
Хворiє 10 рокiв. При оглядi ясна на верхнiй
та нижнiй щелепах гiперемованi, набряклi,
при дотику - кровотеча. В областi 42, 41, 31,
32 - пародонтальнi кишенi до 8 мм з гнiйними
видiленнями, рухомiсть II ступеня, iнших - I
ступеня. На рентгенограмi - резорбцiя мiжальвеолярних перегородок в дiлянцi 42, 41,
31, 32 на 1/2 довжини кореня, явище остеопорозу. Який з перерахованих методiв найбiльш
показаний для хiрургiчного лiкування даної
хворої?
A. Остеопластика
B. Кюретаж
C. Гiнгiвотомiя
D. Гiнгiвоектомiя
E. Клаптева операцiя
12. У чоловiка 49-ти рокiв через два роки пiсля променевої терапiї дiагностовано рецидив раку нижньої губи. Об’єктивно: в областi
правої половини нижньої губи є новоутворення розмiром 1х2 см з виразкою в центрi.
В правiй пiдщелепнiй областi виявляються 2
збiльшених, щiльних, безболiсних лiмфовузли круглої форми. Який метод лiкування у
даному випадку оптимальний?
A. Комбiнований метод
B. Клиноподiбна резекцiя нижньої губи
C. Прямокутна резекцiя нижньої губи
D. Трапецiєподiбна резекцiя нижньої губи
E. Операцiя Ванаха
13. Хворий 16-ти рокiв звернувся до лiкаря
зi скаргами на збiльшення лiмфовузлiв i но-
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рицю у пiдщелепнiй дiлянцi, загальну слабкiсть, субфебрильну температуру. Об’єктивно: у пiдщелепнiй дiлянцi наявнi щiльнi, дещо
болiснi лiмфовузли з чiткими межами. З норицевого ходу видiляється сирнистий вмiст.
Який дiагноз найбiльш iмовiрний?
A. Туберкульоз лiмфовузлiв
B. Пiдшкiрна гранульома
C. Сифiлiтичний лiмфаденiт
D. Хронiчний остеомiєлiт
E. 14. Хворий 49-ти рокiв скаржиться на прогресуюче утруднене вiдкривання рота, болiсне
ковтання злiва, рiзке погiршення загального стану, пiдвищення температури до 39,3o C .
Скарги на гострi болi у зруйнованому 38 зубi. Об’єктивно: обличчя симетричне, пiднижньощелепнi лiмфатичнi вузли злiва збiльшенi, болiснi пiд час пальпацiї. Пальпацiя пiд
лiвим кутом нижньої щелепи та в лiвiй позадущелепнiй дiлянцi викликає рiзкий бiль. Вiдкривання рота та боковi рухи влiво значно
обмеженi. Наявна гiперемiя та iнфiльтрацiя
лiвої крило-щелепної складки. Найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Флегмона крило-щелепного простору
B. Флегмона приглоткового простору
C. Флегмона позадущелепної дiлянки
D. Флегмона пiднижньощелепного простору
E. Абсцес щелепно-язикового жолобка
15. Необхiдно видалити 15 зуб. Коронка зуба
збережена. Який iнструмент треба застосувати?
A. S-подiбнi щипцi
B. Прямi щипцi
C. Байонетнi щипцi
D. S-подiбнi щипцi лiвi
E. S-подiбнi щипцi правi
16. Хвора 33-х рокiв скаржиться на наявнiсть
пухлиноподiбного утворення у лiвiй пiднижньощелепнiй дiлянцi, яке повiльно збiльшується у розмiрi. Об’єктивно: у лiвiй пiднижньощелепнiй дiлянцi пальпується пухлина
м’яко-еластичної консистенцiї, яка при стисканнi пальцями змiнює свою конфiгурацiю,
безболiсна. Шкiра над пухлиною у кольорi
не змiнена, рухома. З боку порожнини рота
змiн не виявлено. Слиннi залози функцiонують нормально. Симптом наповнення вiдсутнiй. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Лiпома
B. Бiчна кiста шиї
C. Ретенцiйна кiста лiвої пiднижньощелепної
слинної залози
D. Гемангiома
E. Хронiчний лiмфаденiт
17. Хвора 32-х рокiв скаржиться на наявнiсть
пухлиноподiбного утворення в дiлянцi слизової оболонки лiвої щоки. Мiсцево: слизова
щiк нормального кольору. В дистальнiй дiлянцi є утворення округлої, дещо видовженої
форми, на нiжцi, м’якої консистенцiї, еластичне. Розмiр - 0,5х1,5 см. Який можливий дiагноз?
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A. Папiлома
B. Лiпома
C. Гемангiома
D. Плеоморфна аденома
E. Фiброма
18. Хвора 57-ми рокiв звернулася до лiкаря
для видалення 34 зуба з приводу загострення
хронiчного перiодонтиту. Яким iнструментом
доцiльно скористатися для видалення даного
зуба?
A. Дзьобоподiбнi щипцi зi щiчками, що не
сходяться
B. Дзьобоподiбнi щипцi зi щiчками, що сходяться
C. Дзьобоподiбнi щипцi, зiгнутi по площинi
D. Прямий елеватор
E. Боковi елеватори
19. Хворий 28-ми рокiв звернувся зi скаргами
на бiль в пiдочноямковiй та привушнiй дiлянцi злiва. Пiд час огляду: крововилив до нижньої повiки i кон’юнктиви лiвого ока, спостерiгаються симптоми крепiтацiї та сходинки на нижньому краю очної ямки. Рот вiдкривається на 1 см. Який дiагноз правильний?
A. Перелом виличної кiстки
B. Перелом виличної дуги
C. Перелом суглобового вiдростку злiва
D. Травматичний артрит СНЩС
E. Гематома пiдочноямкової дiлянки
20. Хвора 65-ти рокiв звернулася до стоматолога зi скаргами на наявнiсть новоутворення в дiлянцi носо-губної складки злiва, яке
виникло мiсяць назад. Об’єктивно: на шкiрi
носо-губної складки злiва є новоутворення
сiрого кольору з яскраво вираженим кератозним компонентом розмiром - 3,0х0,5х0,3 см.
Основа новоутворення безболiсна щiльноеластичної консистенцiї. Яка патологiя, найiмовiрнiше, зумовлює таку клiнiчну картину?
A. Шкiрний рiг носо-губної складки злiва
B. Звичайна бородавка носо-губної складки
злiва
C. Вiковий кератоз в дiлянцi носо-губної
складки злiва
D. Кератоакантома носо-губної складки злiва
E. Туберкульозний вовчак
21. Хворий 54-х рокiв звернувся до лiкарястоматолога зi скаргами на наявнiсть пухлиноподiбного утворення на червонiй облямiвцi
нижньої губи злiва. Пiд час огляду виявлена
чiтко обмежена дiлянка ураження червоної
облямiвки розмiром - 1х1,5 см, неправильної
форми. Вогнище ураження не пiдвищується
над рiвнем навколишньої червоної облямiвки, сiрувато-бiлого кольору, вкрито тонкими
лусочками, якi сидять щiльно. Який найбiльш
iмовiрний дiагноз?
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A. Обмежений передраковий гiперкератоз
нижньої губи
B. Абразивний прекарцинозний хейлiт Манганоттi
C. Бородавчастий передрак червоної облямiвки нижньої губи
D. Хвороба Боуена
E. Еритроплазiя Кейра
22. У хворого в дiлянцi нижньої губи є щiльна безболiсна пухлина розмiром 2,5х0,8 см, в
центрi якої виразка, дно її вкрито активними грануляцiями. У пiдпiдборiднiй дiлянцi пiд
час пальпацiї виявлено збiльшений безболiсний лiмфовузол. Хворiє впродовж 3-х мiсяцiв. Який попереднiй дiагноз?
A. Ракова виразка
B. Туберкульозна виразка
C. Кератоакантома
D. Актиномiкоз
E. Трофiчна виразка
23. До лiкаря-стоматолога з’явилася на прийом пацiєнтка 30-ти рокiв зi скаргами на появу ”рани” на нижнiй губi, що розмiщується
по середнiй лiнiї i нiби роздiляє губу на двi
рiвнi частини, зрiдка кровоточить. При пальпацiї губа набрякла та злегка болюча. Якому
дiагнозу вiдповiдає дана клiнiчна картина?
A. Хронiчна трiщина нижньої губи
B. Лейкоплакiя Таппейнера
C. Ерозивно-виразкова лейкоплакiя
D. Ерозивно-виразкова форма червоного
плескатого лишаю
E. Метеорологiчний хейлiт
24. Чоловiк 53-х рокiв з’явився через 3 днi
пiсля видалення 36 зуба. На прицiльнiй внутрiшньоротовiй рентгенограмi 36 зуба спостерiгається наявнiсть медiального кореня.
Який iнструментарiй слiд обрати для видалення цього кореня?
A. Кутовий елеватор на себе та дзьобовиднi
схiднi щипцi без шипiв
B. Кутовий елеватор вiд себе та дзьобовиднi
схiднi щипцi без шипiв
C. Кутовий елеватор на себе та дзьобовиднi
несхiднi щипцi без шипiв
D. Кутовий елеватор вiд себе та дзьобовиднi
несхiднi щипцi без шипiв
E. Кутовий елеватор на себе та вiд себе, дзьобовиднi схiднi щипцi без шипiв
25. Хворому 50-ти рокiв було встановлено дiагноз: слинокам’яна хвороба з локалiзацiєю
каменя в товщi пiдщелепної слинної залози.
Оберiть лiкувальну тактику:
A. Видалення пiдщелепної слинної залози
B. Променева терапiя
C. Склерозуюча терапiя
D. Видалення каменя iз збереженням залози
E. Медикаментозне консервативне лiкування
26. До вiддiлення щелепно-лицевої хiрургiї
скеровано хворого для пластичного лiкування посттравматичного дефекту крила носа
дiаметром до 3,0 см. Давнiсть травми - пiвроку. Який вид пластики показаний в даному
клiнiчному випадку?
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A. Шкiрно-хрящовим трансплантатом вушної
раковини
B. Мiсцевими тканинами носо-губної або
щiчної дiлянок
C. Клаптем на нiжцi лобної та щiчної дiлянок
D. Фiлатовським стеблом
E. Вiльна пластика дермальним клаптем на
всю товщину
27. Пацiєнт 56-ти рокiв звернувся до
стоматолога-хiрурга з метою видалення 27
зуба. Яку анестезiю слiд застосувати?
A. Туберальна, палатинальна
B. Палатинальна, iнфраорбiтальна
C. Iнфiльтрацiйна, рiзцева
D. Мандибулярна
E. Торусальна
28. Хворий 32-х рокiв перебуває у щелепнолицевому вiддiленнi з приводу наскрiзного
дефекту щоки розмiром - 1,5х4,0 мм. Який
метод вiдновної операцiї бiльш за все показаний у цьому випадку?
A. Фiлатовське стебло
B. Пластика мостоподiбним клаптем
C. Клапоть, що закидається
D. Подвоєний плечогрудний клапоть за Рауером
E. Зустрiчнi трикутнi клаптi
29. У хворого 30-ти рокiв дiагностовано гострий гнiйний одонтогенний перiостит лiвої
верхньої щелепи, причиною якого є 23 зуб.
Коронка 23 зуба злiва зруйнована карiозним
процесом на 1/3. 22, 24 зуби iнтактнi. На прицiльнiй рентгенограмi вiдмiчається розширення перiодонтальної щiлини 23 зуба. Яке
лiкування доцiльно провести у даному випадку?
A. Перiостотомiя, медикаментозне лiкування
з подальшим лiкуванням причинного зуба
B. C. Видалення причинного зуба, фiзiотерапевтичне лiкування
D. Видалення причинного зуба, медикаментозне лiкування
E. Видалення причинного зуба, перiостотомiя
30. У хворого 45-ти рокiв виявлено асиметрiю
обличчя за рахунок щiльного вiдмежованого
iнфiльтрату в правiй щiчнiй дiлянцi, шкiра
над iнфiльтратом синюшна, витончена, по
центру iнфiльтрату розташована нориця. У
ротi коронка 46 зуба зруйнована на 2/3, по перехiднiй складцi пальпується тяж, що зв’язує
зуб з норицею. Встановiть дiагноз:
A. Мiгруюча гранульома обличчя
B. Хронiчний остеомiєлiт нижньої щелепи
C. Фурункул щiчної дiлянки
D. Одонтогенний лiмфаденiт
E. Актиномiкоз
31. Хворий 60-ти рокiв скаржиться на наявнiсть утворення в пiдборiднiй дiлянцi, яке
є безболiсним та повiльно збiльшується в
розмiрах. Об’єктивно: в пiдборiднiй дiлянцi
визначається округлий iнфiльтрат з чiткими
межами, дещо болiсний, шкiра пiд ним стон-
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шена. В ходi пальпацiї в присiнку порожнини рота визначається щiльний тяж, що йде
вiд утворення до зруйнованого 33 зуба. Який
найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Одонтогенна гранульома обличчя
B. Одонтогенний абсцес пiдборiдної дiлянки
C. Атерома пiдборiдної дiлянки
D. Гострий лiмфаденiт пiдборiдної дiлянки
E. Хронiчний лiмфаденiт пiдборiдної дiлянки
32. Хворий 35-ти рокiв госпiталiзований до
щелепно-лицевого вiддiлення зi скаргами на
рухливiсть 38, 37, 36 зубiв, наявнiсть норицевого ходу у дiлянцi комiрки видаленого 35 зуба.
Хворiє бiльше трьох мiсяцiв. Пiд час введення
жолобкуватого зонду через норицю пальпується оголена, шорсткувата дiлянка кiстки, що
легко змiщується при натисканнi. На рентгенограмi нижньої щелепи спостерiгається вогнище деструкцiї кiсткової тканини, у центрi
якого розташована дiлянка ущiльненої кiсткової тканини - 0,5х0,3 см. Який найбiльш
iмовiрний дiагноз?
A. Хронiчний остеомiєлiт
B. Гострий остеомiєлiт
C. Загострення хронiчного остеомiєлiту
D. Хронiчний перiостит
E. Актиномiкоз
33. Хвора 35-ти рокiв скаржиться на бiль в зубах i потовщення тiла нижньої щелепи. Об’єктивно: лiва половина нижньої щелепи потовщена, у дiлянцi перехiдної складки з вестибулярного боку на рiвнi 36, 37 зубiв визначається симптом Дюпюiтрена. На рентгенограмi лiвої половини нижньої щелепи визначається дiлянка деструкцiї кiсткової тканини
округлої форми з чiткими межами. Коренi
36, 37 зубiв резорбованi. В результатi пункцiї
отримана рiдина бурого кольору. Який дiагноз найбiльш iмовiрний?
A. Остеобластокластома тiла нижньої щелепи
B. Амелобластома тiла нижньої щелепи
C. Фiброзна остеодисплазiя
D. Рак нижньої щелепи
E. Саркома нижньої щелепи
34. На рентгенограмi у хворої визначається
вогнище деструкцiї кiсткової тканини тiла
нижньої щелепи розмiром 3х4 см у виглядi
великої кiлькостi дрiбних порожнин рiзної
величини i форми, роздiлених перегородками. Пiд час пункцiї пухлини отримали буру
рiдину. Який дiагноз найбiльш iмовiрний?
A. Остеобластокластома нижньої щелепи
B. Радикулярна кiста нижньої щелепи
C. Рак нижньої щелепи
D. М’яка одонтома нижньої щелепи
E. Амелобластома нижньої щелепи
35. Чоловiк 47-ми рокiв звернувся зi скаргами на постiйний ниючий бiль у дiлянцi верхньої щелепи справа. З анамнезу вiдомо, що
13 зуб пацiєнт лiкував неодноразово, але неуспiшно. Об’єктивно: слизова оболонка порожнини рота в межах 13, 14 зубiв гiперемована, безболiсна при пальпацiї. Коронка 13 зуба
зруйнована до рiвня ясенного краю. Перкусiя
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рiзко болюча. Який вид провiдникової анестезiї слiд застосувати при видаленнi 13 зуба?
A. Iнфраорбiтальна, рiзцева, палатинальна
B. Iнфраорбiтальна, рiзцева
C. Iнфраорбiтальна, палатинальна, туберальна
D. Iнфраорбiтальна, палатинальна
E. 36. Хвора 25-ти рокiв звернулася до хiрургастоматолога з метою санацiї ротової порожнини. Об’єктивно: коронка 37 зуба зруйнована на 2/3. Слизова оболонка ясен у дiлянцi
37 зуба не змiнена. Який вид анестезiї слiд застосувати хiрургу-стоматологу для видалення
37 зуба?
A. Мандибулярна та щiчна
B. Внутрiшньоротова iнфраорбiтальна
C. Туберальна
D. Мандибулярна
E. Ментальна
37. Чоловiк 29-ти рокiв звернувся до вiддiлення ЩЛХ з метою видалення 38 зуба. Скарги
на бiль, утруднене вiдкривання рота. Об’єктивно: температура - 38o C , загальний стан
задовiльний, незначна асиметрiя обличчя через набряк м’яких тканин пiд кутом нижньої
щелепи злiва. Запальна контрактура III ступеня. З боку порожнини рота спостерiгаються набряк та гiперемiя слизової оболонки вздовж крилоподiбно-нижньощелепної
складки злiва. Пiд час пальпацiї пiднижньощелепнi лiмфатичнi вузли збiльшенi, болiснi.
Який вид провiдникової анестезiї слiд застосувати при видаленi 38 зуба?
A. Анестезiя за Берше-Дубовим
B. Мандибулярна, язикова
C. Щiчна, язикова
D. Iнфiльтрацiйна
E. Туберальна
38. До хiрурга-стоматолога звернулися батьки 5-рiчного хлопчика зi скаргами на кровотечу з рота дитини. Зi слiв матерi, хлопчик
прикусив язик. Об’єктивно: спостерiгається
порушення цiлiсностi кiнчика язика глибиною до 5 мм, значна кровотеча з рани. Яку
допомогу необхiдно надати пацiєнту?
A. Провести первинну хiрургiчну обробку
рани з накладанням глухих швiв
B. Призначити антибактерiальну терапiю та
антисептичнi полоскання порожнини рота
C. Провести антисептичну обробку рани та зупинку кровотечi шляхом притискання тканин
D. Провести зупинку кровотечi шляхом перев’язки язикової артерiї
E. Призначити кровозупиннi засоби внутрiшньовенно
39. Жiнка 43-х рокiв скаржиться на перiодичну асиметрiю обличчя та розпираючий, колючий бiль в пiдщелеповiй дiлянцi справа, котрий пiдсилюється пiсля вживання гострої та
кислої їжi. Через деякий час данi клiнiчнi прояви зникають. Хвора вiдмiчає перiодичнi загострення. Об’єктивно: обличчя симетричне,
вiдкривання рота вiльне, слизова оболонка
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дна порожнини рота без патологiчних змiн. В
дiлянцi пiд’язикового валика справа пальпується ущiльнення м’яких тканин. З вивiдної
протоки пiдщелепної слинної залози слина не
видiляється. Який попереднiй дiагноз?
A. Слино-кам’яна хвороба пiдщелепної слинної залози справа
B. Гострий серозний лiмфаденiт пiдщелепної
дiлянки справа
C. Абсцес пiдпiдборiдної дiлянки справа
D. Загострення слино-кам’яної хвороби пiдщелепної слинної залози справа
E. Абсцес пiдщелепної дiлянки справа
40. Хворий 52-х рокiв звернувся до вiддiлення
ЩЛХ зi скаргами на бiль в пiдщелепнiй дiлянцi, що посилюється пiд час прийому їжi. В
анамнезi частi загострення запального процесу. Пiсля основних та додаткових методiв обстеження, хворому встановлено попереднiй
дiагноз: слинокам’яна хвороба пiдщелепової
слинної залози. Конкремент розмiром 1,5 см в
дiаметрi локалiзується в товщi залози. Якою
має бути тактика хiрурга-стоматолога?
A. Провести екстирпацiю залози
B. Призначити слиногiнну дiєту
C. Призначити фiзiотерапевтичнi процедури
D. Призначити пункцiйну бiопсiю
E. Видалити конкремент iз товщi залози i
наглухо ушити рану
41. Хворий 34-х рокiв звернувся до лiкаря зi
скаргами на наявнiсть набряку м’яких тканин нижньої щелепи злiва та норицi в пiднижньощелепнiй дiлянцi. 36, 37 зуби зруйнованi.
На їх рiвнi слизова оболонка альвеолярного
вiдростку набрякла, гiперемована. При рентгенологiчному дослiдженнi: наявнiсть секвестрiв у тiлi щелепи злiва. Який метод лiкування необхiдно обрати?
A. Видалення 36, 37 зубiв i секвестректомiя
нижньої щелепи
B. Видалення 36, 37 зубiв
C. Секвестректомiя нижньої щелепи
D. Пункцiя запального процесу
E. Антибактерiальна терапiя
42. Хворий 42-х рокiв поступив до клiнiки в
тяжкому станi: млявий, температура тiла 39,1o C , рiзко болючий iнфiльтрат дна порожнини рота та пiдщелепної дiлянки справа.
Шкiра над iнфiльтратом напружена, синюшного кольору. Пiд час пальпацiї пiд шкiрою
вiдчувається крепiтацiя. Який дiагноз можна
поставити у даному випадку?
A. Гнилiсно-некротична флегмона дна порожнини рота
B. Аденофлегмона дна порожнини рота
C. Злоякiсна пухлина дна порожнини рота
D. Актиномiкоз дна порожнини рота
E. Одонтогенна флегмона дна порожнини
рота
43. Хворий з дiагнозом ”ревматоїдний артрит” звернувся на прийом до лiкарястоматолога зi скаргами на болюче вiдкривання рота, характерний бiль з обох бокiв
щелепи. Для ревматоїдного артриту СНЩС
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характерним є те, що:
A. Бiль спостерiгається з обох сторiн СНЩС
B. Бiль спостерiгається з одного боку СНЩС
C. Бiль може спостерiгатися як з однiєї, так i з
обох сторiн
D. Спостерiгається клацання у суглобi справа
E. Спостерiгається клацання у суглобi злiва
44. Пiсля удару в областi СНЩС з’явились гематома на обличчi, тугорухомiсть, скутiсть
рухiв нижньої щелепи. Бiль при широкому
вiдкриваннi рота. Якi дiї слiд виконати для
постановки дiагнозу?
A. Рентгенограма СНЩС справа i злiва при
вiдкритому та закритому ротi
B. Обмеження рухiв у суглобi
C. Консультацiя невропатолога та рентгенобстеження
D. РЕГ та консультацiя невропатолога
E. Панорамна рентгенограма щелеп
45. Хворий 38-ми рокiв пiсля побутової травми скаржиться на бiль i рухомiсть зубiв верхньої щелепи, утруднене вживання їжi. Об’єктивно: набряк м’яких тканин верхньої губи.
11 i 21 зуби змiщенi в пiднебiнну сторону, рухомi (II ступеня), при перкусiї 11 i 21 зубiв
спостерiгається бiль. Слизова оболонка в дiлянцi цих зубiв гiперемована i набрякла. На
рентгенограмi визначається розширення щiлин перiодонта 11 i 21. Оберiть метод лiкування:
A. Вправлення зубiв i фiксацiя їх за допомогою гладенької шини-скоби
B. Видалення 11 i 21 зубiв
C. Реплантацiя 11 i 21 зубiв
D. Iммобiлiзацiя шиною-капою
E. Депульпування 11 i 21 зубiв
46. Вкажiть, що з нижче перерахованого НЕ
НАЛЕЖИТЬ до мiсцевих ускладнень, що виникають пiд час або вiдразу пiсля проведення
iн’єкцiї:
A. Некроз слизової оболонки
B. Iшемiя шкiри
C. Диплопiя
D. Паралiч функцiї або парез мiмiчних м’язiв
E. Поранення судин iн’єкцiйною голкою
47. Вкажiть, що з нижче перерахованого НЕ
НАЛЕЖИТЬ до етапiв типової операцiї видалення зубiв щипцями:
A. Накладання кiнчика щiчок щипцiв на край
альвеолярного вiдростка
B. Накладання щiчок щипцiв на зуб
C. Просування щiчок щипцiв до емалевоцементної межi
D. Змикання ручок щипцiв
E. Вивихування й екстракцiя зуба з комiрки
48. У хворого пiсля отриманої травми з’явились кровотеча з носа, обмежене вiдкривання рота, вiдчуття парестезiї шкiрних покривiв правої пiдочної дiлянки i нижньої повiки. Об’єктивно: спостерiгається асиметрiя
обличчя за рахунок западiння правої виличної дiлянки, наявнiсть симптому ”сходинки”
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в середнiй частинi правого нижнього краю
очної ямки i в дiлянцi вилично-альвеолярного
гребеня. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Перелом виличної кiстки зi змiщенням
уламкiв
B. Перелом верхньої щелепи за Ле-Фор II
C. Перелом виличної кiстки без змiщення
уламкiв
D. Перелом верхньої щелепи за Ле-Фор I
E. Перелом виличної дуги
49. Хвора 24-х рокiв звернулася в хiрургiчний
кабiнет стоматологiчної полiклiнiки з метою
видалення 38 зуба. Яку анестезiю доцiльно
застосувати при видаленнi 38 зуба?
A. Торусальна
B. Мандибулярна
C. Туберальна
D. Iнфiльтрацiйна
E. Плексуальна
50. Хворий звернувся зi скаргами на бiль та
важкiсть у лiвiй половинi обличчя, видiлення слизу з носа. Пiд час огляду встановлено:
набряк лiвої щоки, зруйнований 26 зуб. Перкусiя його рiзко болюча. На рентгенограмi
спостерiгається затемнення лiвої гайморової
пазухи. Якому захворюванню вiдповiдає такий клiнiчний перебiг?
A. Гострий одонтогенний гайморит
B. Гострий риногенний гайморит
C. Хронiчний одонтогенний гайморит
D. Кiста верхньощелепної пазухи
E. Гострий етмоїдит
51. Пiд час проведення туберальної анестезiї
з’явилося швидке наростання набряку тканин
i обмеження вiдкриття рота. Чим обумовлений такий стан?
A. Травма судин
B. Травма м’язiв пiд час проведення анестезiї
C. Травма нервових стовбурiв
D. Непереносимiсть хворим анестетика
E. Анафiлактичний шок
52. Пiд час проведення iнфраорбiтальної анестезiї виникла пiсляiн’єкцiйна гематома. Що
було пошкоджено при анестезiї?
A. Пiдочноямкова артерiя
B. Верхньощелепна артерiя
C. Крилоподiбне венозне сплетiння
D. Вилична артерiя
E. Пiднебiнна артерiя
53. Пацiєнт звернувся до стоматолога-хiрурга
зi скаргою на перiодичнi болi у 22 зубi. Пiсля
рентгенологiчного обстеження встановлений
дiагноз ”гранулематозний перiодонтит через
виведення пломбувального матерiалу за верхiвку кореня”. Якою повинна бути подальша
лiкарська тактика?
A. Резекцiя верхiвки кореня
B. Видалення 22 зуба
C. Призначення знеболювальних препаратiв
D. Направлення до онколога
E. Повторне ендодонтичне лiкування
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54. Хвора звернулася до хiрурга зi скаргами
на рухливiсть зубiв. Пiсля об’єктивного огляду та аналiзу рентгенограми встановлено дiагноз: генералiзований пародонтит 1-2 ступеня. Якi зуби, ураженi пародонтитом, пiдлягають видаленню?
A. Зуби з 2-3 ступенем рухливостi
B. Iнтактнi зуби
C. Зуби з болiсною перкусiєю
D. Зуби з 1 ступенем рухливостi
E. Зуби, враженi карiєсом
55. Пiсля запального процесу у привушнiй дiлянцi пацiєнтка скаржиться на частi больовi
напади, схожi на ”електричний струм” у правiй половинi обличчя. Тривалiсть нападiв 1520 хвилин. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Невралгiя трiйчастого нерва
B. Невралгiя барабанного нерва
C. Неврит трiйчастого нерва
D. Загострення хронiчного гаймориту
E. Загострення хронiчного остеомiєлiту
56. До приймального вiддiлення лiкарнi звернувся хворий 40-ка рокiв з рiзаною раною
пiдочноямкої дiлянки, яку отримав 8 годин
тому. Пiсля обстеження проведено первинну
хiрургiчну обробку рани. За наявностi рiзаної
рани її краї:
A. Не висiкають
B. Накладають вториннi шви
C. Накладають первиннi вiдстроченi шви
D. Обробляють розчином антибiотика
E. Очищують i дренують
57. У зв’язку з тим, що у хворого мiлкий присiнок рота та беззуба нижня щелепа, було
проведено операцiю - перемiщення слизовоокiстного клаптя з альвеолярного гребеня
до тiла щелепи з фiксацiєю клаптя пелотом
протеза. За якою методикою проведено поглиблення присiнку порожнини рота?
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вiдкритий перелом нижньої щелепи у дiлянцi
лiвого кута зi змiщенням вiдламкiв, рванозабита рана лiвої пiдщелепної дiлянки. Стан
середньої тяжкостi, пульс - 80/хв., АТ- 110/80
мм рт.ст. Яке знеболювання необхiдно обрати
для виконання первинної хiрургiчної обробки
рани?
A. Ендотрахеальний наркоз
B. Внутрiшньовенний наркоз
C. Нейролептаналгезiя
D. Провiдникове знеболювання на фонi премедикацiї
E. Провiдникове знеболювання
60. У хворого 17-ти рокiв протягом 2-х рокiв
на шкiрi обличчя в дiлянцi кута нижньої щелепи злiва спостерiгається перiодична поява
болючої припухлостi та утворення фiстули.
Пiсля видалення з фiстули гнiйної рiдини бiль
проходить i припухлiсть зникає, а на шкiрi обличчя залишається невеликий втягнутий рубець. Об’єктивно: невеликий рубець на
шкiрi обличчя на рiвнi лiвого кута нижньої
щелепи. У дiлянцi дна ротової порожнини пiд
час пальпацiї пiд слизовою оболонкою в глибинi визначається щiльний тяж, який iде в
м’яких тканинах щiчної дiлянки вiд фiстули
до проекцiї коренiв 47 зуба. Коронка 47 зруйнована. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Пiдшкiрна мiгруюча гранульома
B. Атерома щоки, що нагноїлася
C. Туберкульоз нижньої щелепи
D. Актиномiкоз лiвої привушно-жувальної
дiлянки
E. Хронiчний остеомiєлiт в дiлянцi лiвого кута
нижньої щелепи
61. Хворий 40-ка рокiв звернувся з метою хiрургiчної санацiї порожнини рота. Об’єктивно: повнiстю зруйнований 36 зуб. Рот вiдкривається повною мiрою. Яку анестезiю краще
використати для знеболення при видаленнi 36
зуба?

A. За Румпелем
B. За Казаньяном
C. За Тiршем
D. За Траунер
E. За Рерман

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

58. Хворий 19-ти рокiв звернувся зi скаргами на наявнiсть норицi на переднiй поверхнi
шиї, що перiодично виникає на одному й тому самому мiсцi. Об’єктивно: на середнiй лiнiї
шиї мiж пiд’язиковою кiсткою та щитоподiбним хрящем на шкiрi є нориця, шкiра навколо рубцево змiнена, втягнута, мацерована.
В прилеглих тканинах пальпаторно визначається щiльний тяж, що йде вiд норицевого
отвору до пiд’язикової кiстки. Лiкар попередньо встановив дiагноз ”тиреоглосальна нориця”. Вкажiть додатковий метод обстеження:

62. Хворий 44-х рокiв звернувся для видалення зруйнованого 24 зуба. Об’єктивно: обличчя симетричне, коронка 24 зуба зруйнована
на 2/3, перкусiя безболiсна. Слизова оболонка ясен навколо зуба без змiн. Рентгенографiчно: рiвномiрне розширення та потовщення
перiодонтальної щiлини. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Контрастна ренгенографiя
B. Зондування
C. КТ
D. УЗД
E. 59. В шпиталь поступив поранений 19-ти рокiв, з дiагнозом мiнно-вибухове поранення,

A. Хронiчний фiброзний перiодонтит 24
B. Хронiчний гранулюючий перiодонтит 24
C. Хронiчний гранулематозний перiодонтит
24
D. Загострення хронiчного перiодонтиту 24
E. Хронiчний гангренозний перiодонтит 24
63. До щелепно-лицевого вiддiлення доставлено хворого зi скаргами на неможливiсть закрити рота. Стан виник пiд час вiдкушування
яблука. Об’єктивно: обличчя хворого вира-
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жає переляк, рот широко вiдкритий, пiдборiддя змiщене влiво, вiдзначається витiкання
слини. Пiд час пальпацiї через зовнiшнiй слуховий прохiд рухи правої суглобової головки
вiдсутнi. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Верукозна лейкоплакiя
B. Ерозивна лейкоплакiя
C. Хвороба Боуена
D. Еритроплазiя Кейра
E. Папiломатоз

A. Вивих правого СНЩС
B. Перелом гiлки нижньої щелепи
C. Гострий артрит СНЩС
D. Больова дисфункцiя СНЩС
E. Двобiчний вивих СНЩС

68. У пацiєнта пiд час профiлактичного огляду дiагностовано обмежений передраковий
гiперкератоз червоної облямiвки нижньої губи. Яке лiкування показане хворому?

64. На прийом до лiкаря-онколога звернулась
дiвчина 19-ти рокiв зi скаргами на повiльний рiст пухлиноподiбного утворення кiнчика
язика. Вперше утворення вiдмiтила 5-6 рокiв тому. За лiкарською допомогою не зверталась. Об’єктивно: на кiнчику язика розташоване округлої форми утворення блiдорожевого кольору на широкiй нiжцi, безболiсне, еластичне, слизова оболонка у основи
нiжки не змiнена. Пiдщелепнi лiмфатичнi вузли не пальпуються. Яка це пухлина?
A. Папiлома
B. Атерома
C. Фiброма
D. Лiпома
E. Кератома
65. До стоматолога звернувся пацiєнт 32-х рокiв зi скаргами на неможливiсть закрити рот.
Об’єктивно: рот напiввiдкритий, пiдборiддя
висунуте вперед i змiщене в лiвий бiк. Такий
стан виник пiсля широкого вiдкривання рота.
Який найiмовiрнiший дiагноз?
A. Переднiй правобiчний вивих нижньої щелепи
B. Переднiй лiвобiчний вивих нижньої щелепи
C. Переднiй двобiчний вивих нижньої щелепи
D. Заднiй правобiчний вивих нижньої щелепи
E. Заднiй лiвобiчний вивих нижньої щелепи
66. У хворого 37-ми рокiв обличчя симетричне, слизова оболонка в дiлянцi проекцiї верхiвки кореня 12 зуба блiдо-рожевого кольору,
пальпацiя безболiсна, коронка зуба зруйнована на 1/3, перкусiя безболiсна. На рентгенограмi: кореневий канал 12 зуба запломбований до верхiвки, навколо верхiвки кореня
гранульома дiаметром 4 мм. Оберiть хiрургiчний метод лiкування:
A. Видалення гранульоми з резекцiєю верхiвки кореня зуба
B. Гемiсекцiя кореня зуба
C. Коронаро-радикулярна сепарацiя зуба
D. Ампутацiя кореня зуба
E. Видалення зуба
67. У пацiєнта 48-ми рокiв на слизовiй оболонцi щоки виявленi бородавчастi, щiльнi,
сiрувато-бiлi розростання, що пiдiймаються
над прилеглими тканинами, оточенi дiлянками ороговiння сiрувато-бiлого кольору, якi
не зiшкрiбаються. Встановiть попереднiй дiагноз:

A. Хiрургiчне видалення вогнища в межах
здорових тканин
B. Хiрургiчне видалення вогнища в межах
здорових тканин + близькофокусна рентгенотерапiя
C. Лiкування не проводиться
D. Хiрургiчне видалення вогнища в межах
здорових тканин + хiмiотерапiя
E. Палiативне
69. Пацiєнт 23-х рокiв госпiталiзований у
щелепно-лицеве вiддiлення з попереднiм дiагнозом ”термiчнi опiки II ступеня правої щiчної та привушно-жувальної дiлянок”. Якого
виду рубцева тканина утвориться в цьому випадку?
A. Безрубцеве загоєння
B. Атрофiчний рубець
C. Гiпертрофiчний рубець
D. Гiпотрофiчний рубець
E. Келоїдний рубець
70. У хворого 22-х рокiв однобiчний лiнiйний перелом у дiлянцi кута нижньої щелепи.
Виконана iммобiлiзацiя шляхом накладання
двощелепної назубної дротяної шини з зачiпними петлями i мiжщелепним еластичним
витягненням. Загоєння перебiгало без ускладнень. Зняття шини показане через:
A. 3 тижнi
B. 2 тижнi
C. 1 тиждень
D. 10 днiв
E. 71. Пацiєнту 27-ми рокiв був встановлений попереднiй дiагноз: гострий гнiйний одонтогенний синусит верхньощелепної пазухи. Який з
променевих методiв дослiдження слiд вважати найбiльш iнформативним для даної клiнiчної ситуацiї?
A. Комп’ютерна томографiя
B. Рентгенографiя
C. Панорамний знiмок
D. Прицiльний знiмок
E. 72. У хворого 22-х рокiв слизова оболонка ретромолярної областi набрякла, гiперемована,
38 зуб покритий каптуром, з-пiд якого пiд час
пальпацiї видiляється гнiй, температура тiла 37,5o C . Яка невiдкладна допомога показана в
цьому випадку?
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A. Розсiчення каптура i антибактерiальна
терапiя
B. Висiчення каптура
C. Видалення 38 зуба
D. Антибiотикотерапiя
E. Розсiчення каптура
73. Хворий 34-х рокiв скаржиться на бiль у дiлянцi правого ока, головний бiль, пiдвищення температури тiла до 38,6o C . Два днi тому
з’явився iнфiльтрат на нижнiй повiцi правого ока. Об’єктивно: рiзкий набряк повiк, закрита очна щiлина, набрякла кон’юнктива.
Екзофтальм. Очне яблуко нерухоме, зiр знижений. Встановiть дiагноз:
A. Флегмона орбiти
B. Флегмона повiки
C. Гнiйний гайморит
D. Тромбофлебiт кутової вени
E. Абсцес нижньої повiки
74. Чоловiк 43-х рокiв звернувся до щелепнолицевого хiрурга зi скаргами на естетичний
дефект. При оглядi виявлено надлишкове
утворення жирової тканини в дiлянцi шиї та
верхньої частини тулуба у виглядi комiра без
чiтких меж, вiдмiчається обмежена рухомiсть
шиї. З анамнезу вiдомо, що такi ж симптоми
присутнi у батька пацiєнта. Встановiть попереднiй дiагноз:
A. Хвороба Маделунга
B. Лiпома
C. Нейрофiброматоз
D. Фiброма
E. Лiмфангiома
75. Хворий 35-ти рокiв звернувся до лiкарнi зi
скаргами на опiк обличчя та шиї, печiння та
набряк в ураженiй дiлянцi. Об’єктивно: набряк в дiлянцi обличчя та шиї, очнi щiлини
внаслiдок набряку звуженi, шкiра ураженої
дiлянки гiперемована, вкрита напруженими
тонкостiнними пухирями рiзної величини, наповненими прозорим вмiстом. В дiлянках, де
кришка пухирiв зруйнована, спостерiгаються
рани рожевого кольору, рiзко болючi на дотик. Визначте ступiнь опiку:
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A. II
B. I
C. III А
D. III Б
E. IV
76. До клiнiки щелепно-лицевої хiрургiї звернувся пацiєнт 19-ти рокiв зi скаргами на болi
в дiлянцi кута нижньої щелепи справа, порушення вiдкривання рота, болi пiд час жування. Цi явища турбують його впродовж 5 днiв,
з’явилися спонтанно, поступово наростали.
Об’єктивно: контрактура нижньої щелепи
III ступеня. В порожнинi рота спостерiгаються гiперемiя, набряк ретромолярної дiлянки справа, каптур слизової оболонки, з-пiд
якого видiляється гнiй, та видно 2 горбика зуба. На рентгенограмi помiтно косе медiальне
положення зуба. Встановiть дiагноз:
A. Гострий гнiйний перикоронiт 48 зуба
B. Гострий гнiйний перiостит вiд 48 зуба
C. Хронiчний локальний остеомiєлiт нижньої
щелепи
D. Перелом нижньої щелепи в дiлянцi кута
E. Гострий пiдщелепний сiалоаденiт
77. До стоматолога звернувся хворий 45-ти
рокiв зi скаргами на масивний дуже щiльний (дерев’янистий) iнфiльтрат привушної та
занижньощелепної дiлянок, що зберiгається
впродовж 1,5 мiсяцiв. Загальний стан хворого
порушений мало, ознаки запального процесу
в органiзмi невиразнi, нечiткi. Перiодично у
дiлянцi iнфiльтрату шкiра набуває багряноцiанотичного кольору, у центрi iнфiльтрату
виникає м’яка дiлянка, де з’являються 1-2 норицi, з яких видiляється гнiй з бiлуватими
зернами. Перiодично норицi закриваються та
вiдкриваються знову. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Актиномiкоз привушної дiлянки
B. Туберкульоз привушної дiлянки
C. Бешиха привушної дiлянки
D. Хронiчний привушний сiалоаденiт
E. Аденокарцинома привушної слинної залози
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1. Хворий 47-ми рокiв звернувся зi скаргами на рухомiсть штучної коронки на 36 зубi, виготовленої 2 роки тому. Об’єктивно: 36
зуб вкритий повною металевою штампованою коронкою. Спостерiгається розцементування коронки та демiнералiзацiя дентину
зуба. Чим обумовлене дане ускладнення?

користовується для виготовлення коронок?

A. Нещiльне охоплення коронкою шийки
зуба
B. Занурення краю коронки в ясенну кишеню
C. Наявнiсть мiжзубних контактiв
D. Контакт коронки з зубами-антагонiстами
E. Надмiрний термiн користування коронкою

6. Пацiєнту 70-ти рокiв з повною втратою
зубiв на нижнiй щелепi проводять припасування iндивiдуальної ложки, використовуючи проби Гербста. При повiльному вiдкриваннi рота ложка пiднiмається у фронтальнiй дiлянцi. У якiй дiлянцi слiд провести корекцiю ложки?

2. Хворому 75-ти рокiв виготовляється повний знiмний протез для нижньої щелепи.
Об’єктивно: альвеолярний паросток незначно атрофований. Припасування iндивiдуальної ложки проводиться за допомогою
проб Гербста. При витягуваннi губ вперед
ложка скидається. В якiй дiлянцi необхiдно
вкоротити край ложки?
A. Вiд iкла до iкла з вестибулярної сторони
B. Вiд iкла до iкла з язикової сторони
C. Вiд мiсця позаду слизового горбика до
щелепно-пiд’язикової лiнiї
D. Уздовж щелепно-пiд’язикової лiнiї
E. В дiлянцi премолярiв з язикової сторони
3. Пацiєнтка 19-ти рокiв, актриса за фахом,
скаржиться на змiну кольору центрального
рiзця на верхнiй щелепi лiворуч. 1 рiк тому
зуб був депульпований i запломбований, але
поступово набув сiруватого кольору. Об’єктивно: 11 запломбований, змiнений в кольорi, стiйкий, перкусiя безболiсна. Прикус
глибокий. Що з клiнiчної картини є протипоказанням до виготовлення фарфорової
коронки?
A. Глибокий прикус
B. Дефекти переднiх зубiв, якi не можливо
виправити пломбами
C. Гiпоплазiя емалi зi змiною форми i кольору зуба
D. Аномалiя кольору зуба
E. Дефекти депульпованих зубiв, якi не
можливо виправити вкладками
4. Хвора 32-х рокiв звернулась з метою протезування. Пiсля об’єктивного обстеження
вибрана конструкцiя металокерамiчної коронки. Який вiдбитковий матерiал показаний для одержання вiдбитку?
A. Стомафлекс
B. Репiн
C. Стомальгiн
D. Стенс
E. Ортокор
5. Дiвчина 18-ти рокiв звернулася з метою
протезування зубiв. Об’єктивно: 21 зуб має
темно-сiрий колiр, депульпований. Прикус
ортогнатичний. Планується покриття зуба
пластмасовою коронкою. Яка пластмаса ви-

A. Синма-М
B. Фторакс
C. Протакрiл-М
D. Бакрiл
E. Етакрiл

A. З вестибулярного боку мiж iклами
B. Позаду горбика до щелепно-пiд’язикової
лiнiї
C. У дiлянцi вуздечки язика
D. Вiд слизистого горбика до мiсця, де буде
стояти другий моляр
E. На 1 см вiд середньої лiнiї на пiд’язиковому
краї
7. Хворий 47-ми рокiв скаржиться на часткову вiдсутнiсть зубiв на верхнiй щелепi. З
анамнезу з’ясовано, що зуби втраченi у результатi травми 3 мiсяцi тому. 11, 12 вiдсутнi.
13, 21, 22 зруйнованi на 2/3, вiдновленi пломбами. Прикус ортогнатичний. Яку конструкцiю протезу краще запропонувати пацiєнту, враховуючи, що вiн працює лектором?
A. Металокерамiчний мостоподiбний
B. Пластмасовий мостоподiбний
C. Бюгельний з фiксацiєю на атачменах
D. Частковий знiмний пластинковий на верхню щелепу
E. Металiчний штампований мостоподiбний
з фасетками
8. Хворий 40-ка рокiв скаржиться на бiль в
дiлянцi нижньої щелепи, порушення прикусу. Травму отримав 6 годин тому. При обстеженнi встановлено поодинокий перелом
нижньої щелепи мiж другим рiзцем i iклом
справа. Змiщення уламкiв незначне. Всi зуби
в наявностi, стiйкi. Який оптимальний метод
лiкування?
A. Однощелепна назубна шина-скоба
B. Остеосинтез з використанням
пластини
C. Двощелепнi назубнi шини
D. Шина Гарцатнiкова
E. Шина Васильєва

мiнi-

9. Хворому 32-х рокiв виготовляють металеву вкладку на 36 зуб I класу за Блеком. Якi
поверхнi вкладки необхiдно шлiфувати i полiрувати перед її фiксацiєю?
A. Оклюзiйна
B. Бiчнi
C. Усi поверхнi
D. Дно вкладки
E. Бiчнi i дно вкладки
10. У пацiєнтки 47 рокiв на внутрiшнiй поверхнi беззубої нижньої щелепи в дiлянцi
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премолярiв спостерiгаються округлi кiстковi виступи розмiром до 0,7-0,8 см. Цiй хворiй
доцiльно виготовити протез з:
A. Еластичною прокладкою
B. Пелотами Кеменi
C. Металевим базисом
D. Отворами для екзостозiв
E. Пелотами
11. Жiнка 43-х рокiв звернулася зi скаргами
на рухомiсть i змiщення переднiх зубiв верхньої щелепи. Об’єктивно: зубна формула
17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27
47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 .
12 11 21 22 зуби нахиленi в вестибулярний бiк, наявнi дiастема i треми, рухомiсть
I-II ступеня. Оберiть ортодонтичний апарат
для виправлення неправильного розташування зубiв в комплексному лiкуваннi захворювання пародонту:
A. Пiднебiнна пластинка з вестибулярною
дугою
B. Капа Бинiна
C. Капа Шварца
D. Коронка Катца
E. Пiднебiнна пластинка з похилою площиною
12. Чоловiк 45-ти рокiв скаржиться на
болi i рухомiсть переднiх зубiв верхньої щелепи. Об’єктивно: зубна формул
17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27
47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 .
Шийки 13 12 11 21 22 зубiв оголенi, рухомiсть III ступеня. Планується видалення
рухомих зубiв i виготовлення безпосереднього протеза. В який термiн пiсля видалення зубiв накладають безпосереднi протези?
A. В день видалення зубiв
B. Через 1-2 днi
C. Через 3-4 днi
D. Через 5-6 днiв
E. Через 6-7 днiв
13. Хворий 35-ти рокiв звернувся до клiнiки
ортопедичної стоматологiї зi скаргами на
рухливiсть зубiв нижньої щелепи. Який вид
стабiлiзацiї зубного ряду показаний у даному випадку?
A. По дузi
B. Сагiтальний
C. Фронтальний
D. Парасагiтальний
E. Фронтосагiтальний
14. Хвора 40-ка рокiв скаржиться на неможливiсть пережовування їжi у зв’язку з втратою бокових зубiв 18, 16, 15, 25, 26, 28, 38, 35,
36, 44-46, 48. Iншi зуби мають рухомiсть I-II
ступеня. Генералiзований пародонтит. Яка
конструкцiя протезiв найбiльш рацiональна
в даному випадку?

22

A. Знiмна шина-протез
B. Бюгельний протез
C. Знiмний пластинковий протез
D. Незнiмнi мостовиднi протези
E. Протези з металевим базисом
15. Пацiєнт 55-ти рокiв звернувся з метою
протезування. Об’єктивно: дефект зубного
ряду 1 класу за Кеннедi, вiдсутнi 16, 17, 18,
26, 27, 28. Прикус фiксований. Коронки 15 та
25 низькi, з погано вираженою анатомiчною
формою, iнтактнi. Хворому виготовляється
бюгельний протез. Яка система фiксацiї бюгельного протезу найбiльш доречна в даному випадку?
A. Телескопiчна система фiксацiї
B. Замкова система (атачмени)
C. Кламер Роуча
D. Комбiнований кламер Аккера-Роуча
E. Безперервний кламер
16. У хворого 30-ти рокiв свiжий серединний
перелом нижньої щелепи без видимого змiщення вiдломкiв. Який ортопедичний апарат за призначенням показаний у даному
випадку?
A. Фiксуючий
B. Вправляючий
C. Направляючий
D. Замiщуючий
E. Формуючий
17. Хвора 43-х рокiв звернулась зi скаргами
на рухомiсть зубiв нижньої щелепи. Об’єктивно: рухомiсть зубiв I-II ступеня. Планується шинування зубiв знiмною суцiльнолитою шиною. Iз якого матерiалу краще виготовити дану шину?
A. Сплав КХС
B. ЕI-95
C. Нержавiюча сталь
D. Сплав ПД-250
E. Сплав золота 900-ї проби
18. У хворого 39-ти рокiв мiкростомiя. Яку
вiдбиткову ложку рацiонально використати?
A. Розбiрна
B. Стандартна
C. Стандартна для беззубих щелеп
D. Iндивiдуальна пластмасова
E. Що складається
19. У хворого 40-ка рокiв патологiчне стирання зубiв, викликане функцiональним перевантаженням пiсля втрати великої кiлькостi антагонiстiв. При прямому прикусi
вертикальне стирання верхнiх переднiх зубiв призвело до висування нижньої щелепи.
Мiжальвеолярна вiдстань знижена, нижня
третина обличчя вкорочена. Який метод лiкування доцiльно використовувати у даному
випадку?
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A. Протезування iз збiльшенням мiжальвеолярної висоти
B. Протетичним методом
C. Вкорочення зубiв
D. Ортопедичним методом
E. Апаратурно-хiрургiчним методом
20. Хворому 53-х рокiв в клiнiцi ортопедичної стоматологiї виготовляють частковий
знiмний пластинчастий протез на верхню
щелепу. Об’єктивно: зубна формула 14, 13,
12, 11, 21, 22, 23, 24, 27. Зуби стiйкi, клiнiчнi
коронки високi, з добре вираженим екватором. На рентгенограмi перiапiкальнi змiни в
пародонтi опорних зубiв вiдсутнi. Який вид
кламерної фiксацiї є оптимальним для цього
хворого?
A. Площинний
B. Сагiтальний
C. Дiагональний
D. Трансверсальний
E. Точковий
21. Хворий 20-ти рокiв скаржиться на вiдсутнiсть зуба на верхнiй щелепi справа, естетичний дефект. Об’єктивно: вiдсутнiсть 12,
сусiднi зуби iнтактнi, стiйкi, з добре вираженою анатомiчною формою, високою коронковою частиною. Прикус прямий. Пiд
час опитування з’ясовано, що у хворого вроджена вада серця. Якiй конструкцiї протезу
потрiбно надати перевагу в даному випадку?
A. Адгезивний мостоподiбний
B. Пластмасовий мостоподiбний
C. Металокерамiчнiй мостоподiбний з опорою на 14, 13
D. Металопластмасовий мостоподiбний
E. Штамповано-паяний мостоподiбний
22. Хворiй 64-х рокiв виготовляється повний
знiмний протез на верхню щелепу. Пiд час
припасування iндивiдуальної ложки за методикою Гербста лiкар виявив, що ложка
скидається пiд час ковтання. На якiй дiлянцi
ложки потрiбно провести корекцiю?
A. Дистально по лiнiї ”А”
B. У дiлянцi верхньощелепних горбiв
C. У дiлянцi щiчних тяжiв
D. Вестибулярно мiж iклами
E. По всьому вестибулярному краю
23. Хворому 50-ти рокiв з мiкростомiєю виготовляється частковий знiмний протез. Якi
вiдбитковi ложки краще використати для
отримання вiдбиткiв?
A. Стандартнi розрiзанi
B. Стандартнi металевi
C. Стандартнi одноразовi
D. Стандартнi перфорованi
E. Стандартнi iндивiдуалiзованi
24. Хворому 45-ти рокiв для замiщення
дефекту твердого i м’якого пiднебiння виготовляється обтуратор за методикою IльїноїМаркосян. Який спосiб з’єднання фiксуючої
частини з обтуруючою буде застосовано?
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A. Кнопковий
B. Стрiчковий
C. Кламерний
D. Шарнiрний
E. Пружинний
25. Пацiєнт 48-ми рокiв звернувся зi скаргами на рухливiсть зубiв на нижнiй щелепi.
Для ортопедичного лiкування планується
виготовити шину Ван-Тiля. Якi конструктивнi елементи забезпечують її фiксацiю?
A. Суцiльнолитi перекиднi кламери
B. Повнi металiчнi коронки
C. Гнутi дротянi кламери
D. Парапульпарнi штифти
E. Екваторнi коронки
26. Чоловiк 55-ти рокiв отримав удар у
фронтальну дiлянку нижньої щелепи. Дiагностовано перелом н/щ. До травми користувався знiмними протезами (частковим
пластинковим для нижньої i повним для
верхньої щелеп). Що можна використати
для транспортної iммобiлiзацiї перелому?
A. Протези пацiєнта
B. Шина Вебера
C. Шина Ванкевича
D. Апарат Збаржа
E. Шина Васильєва
27. Хворому 58-ми рокiв виготовляється суцiльнолитий дуговий протез. Знято вiдбитки, зафiксовано центральне спiввiдношення щелеп, oтримано гiпсовi моделi. Який
етап має бути наступним?
A. Вивчення робочої моделi в паралелометрi
B. Нанесення малюнка каркасу дугового
протезу на робочу модель
C. Моделювання каркасу дугового протезу з
воску
D. Дублювання робочої моделi
E. Нанесення меж базису протезу
28. Хворий 56-ти рокiв скаржиться на те, що
базис часткового знiмного пластинкового
протеза на верхнiй щелепi часто ламається.
Об’єктивно: на верхнiй щелепi є тiльки 23
зуб. Трiщини в базисi протеза виникають в
дiлянцi 23 зуба. Що необхiдно зробити для
змiцнення базису протеза?
A. Виготовити новий протез з телескопiчною фiксацiєю на 23
B. Виготовити базис з пластмаси ”Етакрил02”
C. Виготовити базис з пластмаси ”Фторакс”
D.
Виготовити
базис
з
пластмаси
”Протакрил-М”
E. Виготовити базис з пластмаси ”Редонт”
29. Пацiєнтцi 51 рiк, зуби нерухомi. Маргiнальний пародонт у дiлянцi 14-11, 21-23
зубiв має ознаки запалення, патологiчнi
зубо-ясеннi кишенi глибиною 4-5 мм. Хворiй обрана для протезування суцiльнолита
металопластмасова конструкцiя. Якi особливостi вiдношення краю конструкцiї до
маргiнального пародонту в даному випадку?
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A. Циркулярна гiрлянда бiля шийок всiх
опiрних зубiв
B. Конструкцiю виконати без облицювання,
без циркулярного виступу
C. Формування циркулярного виступу суб’яснево
D. Конструкцiю виконати як поодинокi
коронки
E. 30. У хворого 59-ти рокiв з повною вiдсутнiстю зубiв на нижнiй щелепi при об’єктивному обстеженнi виявлено кiстковi виступи i
дiлянки рухомого альвеолярного гребiнця.
У цьому випадку належну фiксацiю i помiрне розподiлення навантаження при користуваннi протезом забезпечить такий функцiональний вiдбиток:
A. Диференцiйований
B. Повний анатомiчний
C. Компресiйний
D. Декомпресiйний
E. Комбiнований
31. В клiнiку ортопедичної стоматологiї
звернувся пацiєнт з пострезекцiйним дефектом верхньої щелепи, проникаючим до носової порожнини. Який протез рекомендовано виготовити в даному випадку?
A. Замiсний протез з обтуруючою частиною
B. Плаваючий обтуратор
C. Захисна пластинка
D. Формувальний протез
E. Замiсний протез
32. Пацiєнт 25-ти рокiв скаржиться на неправильне положення верхнього центрального рiзця злiва внаслiдок травми, що мала
мiсце 2 мiсяцi тому. Об’єктивно: 21 зуб повернутий по осi, в пiднебiнному положеннi.
Яким з методiв лiкування найбiльш доцiльно усунути даний дефект?
A. Ортодонтичний
B. Хiрургiчний
C. Апаратурно-хiрургiчний
D. E. Шинуванням з наступним протезуванням
33. Хворий 62-х рокiв звернувся до стоматологiчної клiнiки зi скаргами на припухлiсть
обличчя i болi в нижнiй щелепi злiва, отерплiсть нижньої губи. Пiсля клiнiчного обстеження був встановлений дiагноз: перелом тiла нижньої щелепи злiва, повна вiдсутнiсть
зубiв на обох щелепах, мiкростомiя. Оберiть
найбiльш рацiональну конструкцiю:
A. Шина Лiмберга
B. Шина Вебера
C. Шина Гунiнга-Порта
D. Шина Ельбрехта
E. Шина Ванкевич
34. Хворий скаржиться на бiль у яснах на
верхнiй щелепi злiва, кровотечу при чищеннi зубiв та вживаннi твердої їжi. Об’єктивно:
на верхнiй щелепi металевий штамповано-
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паяний мостоподiбний протез з опорою на
14, 16 зуби. Край коронки просунутий пiд
ясна на 0,3 мм. Промiжна частина щiльно
прилягає до ясен. Слизова оболонка гiперемована, набрякла, ясеннi сосочки згладженi,
при доторкуваннi стоматологiчним iнструментом спостерiгається кровотеча. Яка тактика лiкаря в першу чергу?
A. Зняти мостоподiбний протез
B. Направити до стоматолога-терапевта
C. Провести рентгенологiчну дiагностику
D. Направити на клiнiчний аналiз кровi
E. Виготовити металокерамiчний мостоподiбний протез
35. У хворого 44-х рокiв внаслiдок несвоєчасного надання спецiалiзованої допомоги
фрагменти нижньої щелепи зрослися у неправильному положеннi. Об’єктивно: рiзке звуження нижньої щелепи, вестибулярнi
горбки нижнiх зубiв контактують з оральними горбками верхнiх зубiв. Вiд оперативного втручання хворий вiдмовився. Яку тактику щодо лiкування повинен вибрати лiкар?
A. Виготовити протез з подвiйним рядом
зубiв
B. Виготовити незнiмний мостоподiбний
протез з шарнiрним крiпленням
C. Виправити деформацiю прикусу шляхом
зiшлiфовування зубiв
D.
Виправити
деформацiю
прикусу
апаратурно-хiрургiчним методом
E. Виготовити назубоясенну пластинку
36. У хворого 57-ми рокiв звичний вивих нижньої щелепи. Для обмеження вiдкривання
рота виготовлений апарат Ядрової. Яким
повинен бути термiн лiкування?
A. 3 мiсяцi
B. 6 мiсяцiв
C. 9 мiсяцiв
D. 12 мiсяцiв
E. 18 мiсяцiв
37. Хворий ВIЛ-iнфiкований, звернувся в
клiнiку з метою протезування. Лiкар планує виготовлення мостоподiбних протезiв.
Як треба обробити iнструмент пiсля прийому цього хворого?
A. За спецiальною схемою
B. Без особливостей
C. В сухожаровiй шафi
D. Обробка лiзоформiном
E. Обробка в 3% р-нi хлорамiна
38. Хворий 30-ти рокiв звернувся з скаргами
на болi в дiлянцi переднiх зубiв нижньої щелепи, якi вiн пов’язує з травмою пiдборiдної
дiлянки. Об’єктивно: зубнi ряди неперервнi,
спiввiдношення зубiв ортогнатичне. Рентгенологiчно: серединний перелом нижньої щелепи. Який вид шини найбiльш рацiональний в даному випадку?

Ортопедична стоматологiя
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A. Гладенька шина-скоба
B. Паяна шина на кiльцях
C. Ковпачкова шина
D. Шина Вебера
E. Пластмасова шина-капа

A. Вебера
B. Ванкевича
C. Тiгерштедта
D. Гладка шина-скоба
E. Шина Порта

39. Жiнка 27-ми лет скаржиться на постiйне
випадiння пломби в зубi на нижнiй щелепi
справа. Об’єктивно: в 46 зубi на жувальноапроксимальнiй поверхнi дефект твердих
тканин коронкової частини на 1/3, колiр зуба не змiнений, реакцiя на холодовий подразник позитивна, швидко проходить. Яка
конструкцiя показана хворiй?

44. Хворому 45-ти рокiв показано протезування мостоподiбним протезом з опорою на
iмплантати. В ходi пiдготовки до ортопедичного лiкування було проведено вживлення
двоетапних внутрiшньокiсткових гвинтових
iмплантатiв в дiлянцi 34 i 36 зубiв. Який перiод часу необхiдний для iнтеграцiї iмплантатiв у цього хворого?

A. Вкладка
B. Комбiнована коронка
C. Металокерамiчна коронка
D. Пластмасова коронка
E. Напiвкоронка

A. Три мiсяцi
B. Два тижнi
C. Шiсть мiсяцiв
D. Десять мiсяцiв
E. Один рiк

40. Хворому 62-х рокiв для виготовлення ектопротезу необхiдно отримати маску
обличчя за Гiппократом. Який вiдбитковий
матерiал слiд використати?

45. У хворого 70-ти рокiв повна вiдсутнiсть
зубiв на верхнiй щелепi. Об’єктивно: верхньощелепнi горби i альвеолярнi вiдростки
повнiстю атрофованi, склепiння пiднебiння
пласке, вкрите шаром помiрно пiддатливої
слизової оболонки. До якого типу атрофiй
беззубих щелеп можна вiднести цей випадок?

A. Гiпс
B. Дентафоль
C. Стенс
D. Стомафлекс
E. Репiн
41. Хворому 39-ти рокiв з генералiзованим
пародонтитом II ступеня в ходi планування шинувальних конструкцiй в клiнiцi ортопедичної стоматологiї проводять дослiдження витривалостi пародонту до навантаження гнатодинамометром. Якi анатомофункцiональнi данi отримують цим методом?
A. Жувальний тиск
B. Жувальна сила
C. Податливiсть перiодонту
D. Тонус жувальних м’язiв
E. Жувальна ефективнiсть
42. Хворий 45-ти рокiв скаржиться на утруднене пережовування їжi внаслiдок патологiчної рухомостi нижньої щелепи. Дiагностовано несправжнiй суглоб у дiлянцi вiдсутнiх 33 та 34 зубiв. Рентгенологiчно спостерiгається дефект тiла нижньої щелепи
розмiром - 0,8 см. Зуби на вiдламках по обидва боки дефекту iнтактнi. Який протез рекомендовано в данiй ситуацiї?
A. Незнiмний мостоподiбний протез за
Оксманом
B. Гладенька шина-скоба Тiгерштедта
C. Шина Вебера
D. Пiдборiдкова праща Ентiна
E. Шина Тiгерштедта з розпiрковим вигином
43. Хворий 55-ти рокiв поступив з двостороннiм переломом нижньої щелепи в межах
зубного ряду. Об’єктивно: вiдсутнi 34, 35, 36,
45, 46 зуби. Нижнi рiзцi рухомi (I-II ступеня).
Змiщення фрагментiв незначне. Яку шину
доцiльно виготовити?

A. III тип за Шредером
B. III тип за Келлером
C. II тип за Шредером
D. II тип за Келлером
E. 46. Хворiй 54-х рокiв виготовляється знiмний пластинковий протез для нижньої щелепи. На лабораторних етапах виготовлення
воскового шаблону використовується базисний вiск. До якої групи допомiжних матерiалiв належить даний матерiал?
A. Моделювальнi
B. Абразивнi
C. Фiксувальнi
D. Вiдбитковi
E. Формувальнi
47. На медичний пункт полка поступив поранений з ознаками двобiчного перелому нижньої щелепи. Яка основна задача першої
лiкарської допомоги?
A. Боротьба з шоком, кровотечею, асфiксiєю, транспортна iммобiлiзацiя
B. Контроль i виправлення ранiше накладених пов’язок
C. Введення знеболюючих i серцевих засобiв
D. Очищення порожнини рота вiд згорткiв
кровi, зруйнованих зубiв i уламкiв щелеп
E. Проведення симптоматичного лiкування i
догляду
48. Хворий 45-ти рокiв скаржиться на неможливiсть пережовування їжi внаслiдок втрати бокових зубiв. Решта зубiв має рухомiсть
I-II ступеня. Яка конструкцiя протезiв найбiльш доцiльна?
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A. Знiмна шина-протез
B. Незнiмнi мостоподiбнi протези
C. Протези з металевим базисом
D. Бюгельний протез
E. Знiмний пластинковий протез

A. Глутаровий альдегiд 2,5% рH- 7,0-8,7
B. Дезоксон 0,1%
C. D. Розчин фенолу 1:20
E. Розчин перекису водню 6%

49. В клiнiку ортопедичної стоматологiї
звернулася пацiєнтка зi скаргами на утруднене вiдкривання рота. Якi м’язи забезпечують опускання нижньої щелепи?

54. У хворого 27-ми рокiв вiдсутня коронкова частина 11 зуба. Об’єктивно 21 та 12 зуби
iнтактнi, на внутрiшньоротовiй прицiльнiй
рентгенографiї виявлено, що корiнь 11 зуба
пломбовано до верхiвки, змiн в периапiкальних тканинах не спостерiгається, патологiчної рухомостi не спостерiгається. Яку конструкцiю слiд запропонувати хворому?

A. Щелепно-пiд’язиковий, двочеревцевий,
пiдборiдно-пiд’язиковий
B. Жувальний, медiальний крилоподiбний
C. Скроневий, латеральний крилоподiбний,
двочеревцевий
D. Круговий м’яз рота, щелепно-пiд’язиковий
E. Пiдборiдно-пiд’язиковий, медiальний крилоподiбний
50. В клiнiку ортопедичної стоматологiї з
метою протезування звернувся пацiєнт 55ти рокiв з вiдсутнiстю 11 зуба. Два тижнi
тому виписаний iз стацiонару пiсля перенесеного iнфаркту мiокарда. Яка тактика лiкаря?
A. Виготовити тимчасовий знiмний протез
B. Виготовити бюгельний протез
C. Виготовити мостоподiбний протез з опорою на 12, 21
D. Тимчасово вiдмовити в протезуваннi
E. Провести iмплантацiю
51. Пацiєнту iз обтяженим алергологiчним
анамнезом, пiсля проведених алерготестiв
на чутливiсть до металiв, за показаннями
виготовленi мостоподiбнi протези iз дорогоцiнного металу (золота). Яким є термiн
гарантiї вiд дня завершення протезування?
A. 12 мiсяцiв
B. 3 мiсяцi
C. 6 мiсяцiв
D. 9 мiсяцiв
E. 18 мiсяцiв
52. Пацiєнт 30-ти рокiв, лектор, скаржиться
на перiодичне виникнення вивихiв нижньої
щелепи. Об’єктивно: прикус прямий, безперервнiсть зубного ряду збережена. Пiд час
вiдкривання рота спостерiгається клацання
в скронево-нижньощелепному суглобi. Застосування якого апарату дозволить попередити звичний вивих?
A. Петросова
B. Оксмана
C. Лiмберга
D. Шура
E. Збаржа
53. Пацiєнт 45-ти рокiв на етапi виготовлення часткових знiмних протезiв на верхню та
нижню щелепи. Одержано повнi ататомiчнi
вiдбитки альгiнатним матерiалом ”Ypeen”.
Що слiд використати для знезараження вiдбиткiв?

A. Виготовлення куксової металевої вкладки
та покривної металокерамiчної коронки
B. Виготовлення куксової вкладки та покривної штампованої коронки
C. Виготовлення куксової вкладки та покривної пластмасової коронки
D. Виготовлення куксової вкладки та покривної суцiльнолитої металевої коронки
E. Видалити корiнь 11 зуба, провести iмплантацiю
55. Хворий 54-х рокiв звернувся зi скаргами
на частий хрускiт в дiлянцi правого СНЩС
який з’явився мiсяць тому. Зранку хрускiт
частий, а до кiнця дня зменшується. Об’єктивно: обличчя симетричне, шкiрнi покриви над суглобом не змiненi, рот вiдкривається на 2,9 мм. Який дiагноз найбiльш iмовiрний в даному випадку?
A. Артроз
B. Гострий артрит
C. Вивих СНЩС
D. Хронiчний артрит
E. Больова дисфункцiя СНЩС
56. Пацiєнт 63-х рокiв звернувся зi скаргою
на болючiсть в дiлянцi перехiдної складки
верхньої щелепи пiд час користування знiмним пластинковим протезом. Об’єктивно: в
дiлянцi перехiдної складки - трофiчна виразка з набряклими краями та кровоточивим
дном. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Травматичний протетичний стоматит
B. Токсичний хiмiчний стоматит
C. Токсичний бактерiальний стоматит
D. Алергiчний стоматит
E. Парниковий ефект
57. Чоловiк 64-х рокiв скаржиться на болi та
рухомiсть переднiх зубiв нижньої щелепи.
Об’єктивно: 43, 42, 41, 31 зуби мають рухомiсть III ступеня. Планується видалення цих
зубiв i виготовлення безпосереднього протеза. В який термiн пiсля видалення зубiв
накладають безпосереднiй протез?
A. В день видалення зубiв
B. Через 2-4 днi пiсля видалення зубiв
C. Через 6-8 днiв пiсля видалення зубiв
D. Через 3-6 днiв пiсля видалення зубiв
E. Через 1-2 днi пiсля видалення зубiв
58. Пацiєнт 40-ка рокiв звернувся до лiкаряортопеда зi скаргами на вiдсутнiсть корон-
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кової частини 24 зуба внаслiдок травми. В
разi вiдлому коронкової частини на рiвнi
ясни зуб вiдновлюють:
A. Штифтовою конструкцiєю
B. Напiвкоронкою
C. Екваторною коронкою
D. Знiмним протезом
E. Вкладкою iнтрадентальною
59. Хвора 36-ти рокiв звернулася з приводу
протезування зубiв. Об’єктивно: на жувальнiй i мезiальнiй поверхнях 46 зуба карiозна
порожнина, мiжзубний контакт порушений.
Планується виготовлення вкладки. До якого класу за класифiкацiєю Блека вiдноситься дана порожнина?
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
E. 1
60. Хворий 45-ти рокiв скаржиться на бiль
та хрускiт в дiлянцi СНЩС пiд час рухiв
нижньої щелепи. Об’єктивно: обличчя симетричне, рот вiдкривається з невеликим
змiщенням влiво. Зубнi ряди збереженi. Для
уточнення дiагнозу було проведене рентгенологiчне дослiдження СНЩС. Де повиннi
розташовуватися голiвки нижньої щелепи в
нормi при максимально вiдкритому ротi?
A. На вершинi суглобового горбика
B. В центрi суглобової ямки
C. Попереду суглобового горбика
D. Посерединi суглобового горбика
E. Ближче до дистального краю суглобової
ямки
61. Хворий 45-ти рокiв скаржиться на бiль
та хрускiт в дiлянцi СНЩС пiд час рухiв нижньої щелепи. Об’єктивно: обличчя симетричне, рот вiдкривається з невеликим змiщенням влiво. Зубнi ряди збереженi. При
проведеннi оклюзiографiї виявленi центричнi та ексцентричнi супраконтакти. Якi лiкувальнi заходи необхiдно вжити у першу
чергу?
A. Вибiркове пришлiфовування зубiв
B. Мiорелаксацiйнi капи
C. Апарати для обмеження вiдкривання рота
D. Використання кап для пiдвищення висоти
центральної оклюзiї
E. Iммобiлiзацiя нижньої щелепи
62. Хворий 45-ти рокiв скаржиться на неможливiсть пережовування їжi в зв’язку з
втратою зубiв бiчної дiлянки. Вiдсутнi: 17,
16, 15, 25, 26, 27, 37, 36, 35, 44, 45, 46. Зуби,
що залишилися, мають рухомiсть I-II ступеня. Встановлений дiагноз: генералiзований
пародонтит. Дефект зубних рядiв I класу за
Кеннедi. Яка конструкцiя найрацiональнiша
в даному випадку?

27

A. Бюгельнi протези з шинувальними елементами
B. Частковi пластинковi протези
C. Шини Ельбрехта
D. Шини Мамлока
E. Консольнi мостоподiбнi протези
63. Хворий 70-ти рокiв звернувся до клiнiки
зi скаргами на погану стабiлiзацiю повних
знiмних протезiв на верхню та нижню щелепи. Якому методу постановки штучних зубiв
слiд вiддати перевагу при виготовленнi нових повних знiмних протезiв?
A. За iндивiдуальними оклюзiйними кривими
B. За дезоклюзiйними площинами
C. За стандартними оклюзiйними кривими
D. За сферичними оклюзiйними кривими
E. За протетичним оклюзiйним спiввiдношенням
64. В новому мiкрорайонi великого мiста
вiдкривають стоматологiчну полiклiнiку
з ортопедичним вiддiленням на 3 посади
стоматолога-ортопеда. Скiльки посад медсестер, зубних технiкiв та санiтарiв слiд запланувати?
A. 6 зубних технiкiв, 1 медична сестра, 1
санiтар
B. 3 зубних технiкiв, 1 медична сестра, 1
санiтар
C. 3 зубних технiкiв, 1,5 посади медичної
сестри, 1 санiтар
D. 6 зубних технiкiв, 1 медична сестра, 0,5
посади санiтара
E. По 1,5 ставки зубних технiкiв, медичної
сестри та санiтара
65. Жiнка 45-ти рокiв звернулася до лiкаря з метою протезування зубiв. Об’єктивно:
вiдсутнi 17, 16, 15, 14, 12, 25, 26 зуби. Який
клас дефектiв зубних рядiв за класифiкацiєю Кеннедi у даної пацiєнтки?
A. II клас, 2 пiдклас
B. II клас, 4 пiдклас
C. III клас, 1 пiдклас
D. III клас, 3 пiдклас
E. II клас, 3 пiдклас
66. Чоловiк 46-ти рокiв скаржиться на часте
випадiння пломби в зубi на нижнiй щелепi справа. Об’єктивно: в 16 на жувальноапроксимальнiй поверхнi дефект твердих
тканин коронкової частини на 1/3. Зуб в кольорi не змiнений, перкусiя безболiсна. Яка
конструкцiя показана?
A. Вкладка
B. Металокерамiчна коронка
C. Напiвкоронка
D. 3/4 коронка
E. Пластмасова коронка
67. Хворий 37-ми рокiв звернувся з скаргою
на естетичний дефект. Об’єктивно: 13 зруйновано на 2/3. Зуб депульпований, кореневий канал запломбовано. На яку глибину необхiдно розкрити кореневий канал пiд штифтовий зуб у даної пацiєнтки?
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A. 2/3 кореневого каналу
B. 1/3 довжину каналу
C. 3/4 кореневого каналу
D. 1/2 кореневого каналу
E. На всю довжину каналу
68. Хворому 68-ми рокiв виготовляють частковi знiмнi протези. На етапi перевiрки конструкцiї протезiв спостерiгається
горбково-горбковий контакт у бiчних дiлянках та сагiтальна щiлина у фронтальнiй. Яку
помилку допустив лiкар?
A. Зафiксована передня оклюзiя
B. Зафiксована бiчна оклюзiя
C. Неправильна побудова протетичної площини
D. Занижена висота ЦО
E. Завищена висота ЦО
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71. Хворий 46-ти рокiв, викладач, звернувся
зi скаргами на рухомiсть зубiв нижньої щелепи, що утруднює вiдкушування їжi. Об’єктивно: безперервний зубний ряд, рухомiсть
фронтальних зубiв II ступеня. Рентгенологiчно: кореневi канали 32, 31, 41, 42 прямi,
запломбованi. Який засiб стабiлiзує фронтальнi зуби зi збереженням естетичного вигляду?
A. Шина Мамлока
B. Знiмна багатоланкова шина для фронтальних зубiв
C. Коронково-ковпачкова шина
D. Шина з амбразурними кламерами
E. Шина з напiвкоронок

69. Хвора 52-х рокiв звернулася в клiнiку
з метою протезування. Пiсля об’єктивного
обстеження вибрана конструкцiя часткового знiмного пластинкового протеза. Який
матерiал необхiдно застосувати для окантування краю iндивiдуальної ложки?

72. Хворий 40-ка рокiв скаржиться на бiль в
дiлянцi козелка вуха, клацання пiд час вiдкривання рота, закладання в вухах. Об’єктивно: обличчя симетричне, вiдкривання рота за прямолiнiйною траєкторiєю.
Дефект зубного ряду верхньої щелепи I класу за Кеннедi; вiдсутнi 18, 17, 16, 26, 27, 28 зуби.
Для якого анатомiчного утворення навантаження в даному випадку є найбiльш травматичним?

A. Ортокор
B. Гiпс
C. Вiск
D. Сiеласт
E. Стенс

A. Суглобовий диск
B. Суглобова капсула
C. Суглобова головка
D. Дистальний схил суглобового горбика
E. Дно суглобової ямки скроневої кiстки

70. Хвора 25-ти рокiв, яка працює вчителем,
звернулася в клiнiку ортопедичної стоматологiї iз скаргами на косметичний дефект,
неможливiсть вiдкушування їжi, порушення
дикцiї. Зуби втрачено внаслiдок травми. Зубна формула: 87654300!00345678. 3!3 стiйкi,
iнтактнi, перкусiя безболiсна. Яке знеболювання доцiльно провести для цiєї групи зубiв
перед препаруванням для виготовлення металокерамiчного мостоподiбного протеза?

73. Хворий 50-ти рокiв звернувся зi скаргами на оголення шийок зубiв верхньої та нижньої щелеп. Об’єктивно: зуби та зубнi ряди
iнтактнi, клiнiчнi коронки видовженi, зуби
патологiчної рухомостi не мають, стертiсть
в фiзiологiчних межах. З метою лiквiдацiї
супраконтактiв планується виконати вибiркове пришлiфування зубiв. Яке додаткове
дослiдження слiд провести в данiй клiнiчнiй
ситуацiї?

A. Iнфiльтрацiйна анестезiя
B. Аплiкацiйна анестезiя
C. Центральна провiдникова анестезiя
D. Туберальна анестезiя
E. Спонгiнозна анестезiя

A. Оклюзiографiя
B. Рентгенографiя
C. Мастикацiографiя
D. Гнатодинамометрiя
E. Жувальнi проби
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1. Юнак 18-ти рокiв звернувся зi скаргами
на бiль, кровоточивiсть ясен. Захворiв 4 днi тому. Об’єктивно: шкiра блiда, температура тiла
- 38,5o C . Пiдщелепнi лiмфовузли злiва збiльшенi i болiснi, не спаянi з пiдлеглими тканинами. Ясеннi сосочки i крайова частина ясни
у дiлянцi 33, 34, 35, 36, 37 зубiв гiперемованi,
звиразкованi, вкритi некротичним нальотом.
На зубах вiдкладання м’якого зубного нальоту. Встановiть дiагноз:
A. Виразково-некротичний гiнгiвiт
B. Гострий катаральний гiнгiвiт
C. Хронiчний гiпертрофiчний гiнгiвiт
D. Хронiчний катаральний гiнгiвiт
E. 2. Батьки дитини 6-ти мiсяцiв скаржаться на
наявнiсть нальоту в порожнинi рота у дитини.
Об’єктивно: слизова оболонка порожнини рота гiперемована, вкрита бiлим нальотом, що
нагадує зсiле молоко, налiт легко знiмається.
Що являється збудником даного захворювання?
A. Гриби роду Candida
B. Вiрус простого герпеса
C. Паличка Лефлера
D. Вiрус Коксакi
E. Вiрус Епштейна-Барра
3. Батьки вiдмiчають у дитини 3-х рокiв постiйний бiль у переднiх зубах верхньої щелепи. Об’єктивно: коронкова частина 61 зуба
має сiрий колiр, зруйнована. Зондування устя
кореневого каналу болiсне, супроводжується
кровоточивiстю. Перкусiя зуба рiзко болiсна.
На гiперемованiй, набряклiй, болiснiй пiд час
пальпацiї слизовiй оболонцi в дiлянцi 61, 62
зубiв визначається нориця. Який попереднiй
дiагноз?
A. Загострення хронiчного перiодонтиту
B. Гострий гнiйний перiодонтит
C. Гострий дифузний пульпiт
D. Хронiчний гранулюючий перiодонтит
E. Загострення хронiчного пульпiту
4. Пiд час профiлактичного огляду у дiвчинки 11-ти рокiв виявлено незначну гiперемiю,
цiаноз, набряк ясен, ясеннi сосочки розпушенi, не прилягають щiльно до шийок зубiв. ГI
за Федоровим-Володкiною - 4,0 бала, проба
Шилера-Пiсарєва - позитивна. Який попереднiй дiагноз?
A. Хронiчний катаральний гiнгiвiт
B. Гiпертрофiчний гiнгiвiт
C. Гострий катаральний гiнгiвiт
D. Виразково-некротичний гiнгiвiт
E. 5. Хлопчик 6-ти рокiв скаржиться на наявнiсть
порожнини в зубi, який ранiше лiкували. Об’єктивно: в 85 зубi карiозна порожнина в межах
плащового дентину, дентин щiльний, пiгментований; зондування дна та стiнок, реакцiя на
термiчний подразник, перкусiя безболiснi. Пiд
час препарування спостерiгається чутливiсть
в мiсцi емалево-дентинного сполучення. Який
найбiльш iмовiрний дiагноз?
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A. Хронiчний середнiй карiєс
B. Хронiчний глибокий карiєс
C. Гострий середнiй карiєс
D. Гострий глибокий карiєс
E. Хронiчний поверхневий карiєс
6. Дiвчинка 12-ти рокiв скаржиться на наявнiсть карiозної порожнини в зубi. Об’єктивно:
в 36 карiозна порожнина I клас за Блеком з
широким вхiдним отвором, в межах бiляпульпарного дентину. Дентин щiльний, пiгментований. Реакцiя на холодовий подразник чутлива,
перкусiя безболiсна. Який найбiльш iмовiрний
дiагноз?
A. Хронiчний глибокий карiєс
B. Хронiчний середнiй карiєс
C. Гострий глибокий карiєс
D. Гострий середнiй карiєс
E. 7. Дитина 10-ти мiсяцiв неспокiйна, вiдмовляється вiд їжi. Захворiла 2 днi тому. Знаходиться на лiкуваннi у педiатра з приводу пневмонiї, отримувала антибiотики, сульфанiламiди.
Об’єктивно: слизова оболонка порожнини рота гiперемована, набрякла, бiлiсоватий налiт
на слизовiй щiк, губ, твердого i м’якого пiднебiння, який знiмається, на деяких дiлянках з утворенням ерозiй. Пiдщелепнi лiмфовузли
збiльшенi. Який найбiльш ймовiрний дiагноз?
A. Гострий кандидозний стоматит
B. Гострий герпетичний стоматит
C. Десквамативний глосит
D. Алергiчний стоматит
E. Хронiчний кандидозний стоматит
8. Пацiєнтка 14-ти рокiв звернулася до стоматолога зi скаргами на кровоточивiсть ясен, неприємний запах з рота. Об’єктивно: слизова
ясен гiперемована, пастозна, спостерiгається
кровоточивiсть. Проба Шиллера-Писарєва
позитивна. Iндекс РМА становить 70%, ГI за
Федоровим-Володкiною дорiвнює 3. На рентгенограмi фронтального вiддiлу щелеп кортикальна пластинка збережена. Яким буде дiагноз?
A. Хронiчний генералiзований катаральний
гiнгiвiт
B. Хронiчний генералiзований пародонтит
C. Гострий генералiзований катаральний гiнгiвiт
D. Хронiчний генералiзований гiпертрофiчний
гiнгiвiт
E. Загострення хронiчного генералiзованого
парадонтиту
9. У дитини 6,5 рокiв пiд час профiлактичного огляду виявлено карiозну порожнину на
дистально-апроксимальнiй поверхнi 65 в межах плащового дентину. Дно та стiнки пiгментованi, щiльнi, при зондуваннi безболiснi, на
холодне зуб не реагує, перкусiя безболiсна.
Пiд час препарування вiдзначається болiснiсть
на рiвнi емалево-дентинного сполучення. Який
найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Хронiчний середнiй карiєс
B. Гострий середнiй карiєс
C. Хронiчний глибокий карiєс
D. Хронiчний фiброзний пульпiт
E. Хронiчний гранулюючий перiодонтит
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10. Дитина 4-х рокiв, практично здорова, оглянута з метою санацiї. Об’єктивно: на жувальнiй поверхнi 75 карiозна порожнина у межах
плащового дентину, виповнена розм’якшеним
дентином. Емалево-дентинне покриття болiсне при зондуваннi. Який оптимальний матерiал для постiйної пломби?
A. Склоiономерний цемент
B. Фосфатний цемент
C. Силiкофосфатний цемент
D. Композитний матерiал
E. Силiкатний цемент
11. Дитина 7,5 рокiв, практично здорова, скаржиться на перелом коронкової частини i бiль
у передньому правому верхньому зубi. Об’єктивно: коронкова частина 11 зуба вiдсутня на
2/3, пульпа оголена, має червоний колiр, при
зондуваннi - рiзко болiсна i кровоточить, перкусiя зуба болiсна. З моменту травми пройшло
2 години. Виберiть оптимальний метод лiкування:
A. Вiтальна ампутацiя
B. Девiтальна ампутацiя
C. Вiтальна екстирпацiя
D. Девiтальна екстирпацiя
E. Бiологiчний метод
12. Батьки 2,5-рiчної дитини скаржаться на
руйнування переднiх зубiв верхньої щелепи
протягом декiлькох мiсяцiв. Об’єктивно: на
контактних i вестибулярних поверхнях 52, 51,
61, 62 зубiв виявленi карiознi порожнини в межах плащового дентину, заповненi розм’якшеним пiгментованим дентином, який легко знiмається екскаватором. Визначте попереднiй
дiагноз:
A. Гострий середнiй карiєс
B. Хронiчний глибокий карiєс
C. Гострий глибокий карiєс
D. Хронiчний середнiй карiєс
E. Хронiчний поверхневий карiєс
13. Дитина 10-ти рокiв пiд час падiння вдарилася зубами об сходи. До лiкаря звернулася
через 2 доби пiсля травми. Вiдзначає рiзкий
бiль вiд холодного. Об’єктивно: в 11 поперечний дефект на 2/3 коронки зi значним оголенням пульпи. Визначається рiзка болiснiсть
пiд час зондування. Перкусiя болiсна, зуб рухомий. Ясна трохи гiперемованi. Який метод
лiкування слiд використати у цьому випадку?
A. Вiтальна екстирпацiя
B. Девiтальна екстирпацiя
C. Бiологiчний метод
D. Вiтальна ампутацiя
E. Девiтальна ампутацiя
14. Хлопчику 7 рокiв було проведено герметизацiю фiсур 36 та 46 зубiв. Коли найбiльш ефективне проведення герметизацiї фiсур?
A. Одразу ж пiсля прорiзування постiйного
зуба
B. Пiсля формування постiйного прикусу
C. Пiсля виявлення карiєсу постiйних зубiв
D. Через 1-2 роки пiсля прорiзування
E. Через 3-4 роки пiсля прорiзування
15. Дiвчинка 6-ти рокiв захворiла два днi то-
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му, пiсля прийому парацетамолу з приводу ГРВI. Захворювання розпочалося гостро з пiдвищення температури тiла до 39,8o C . Об’єктивно: на шкiрi обличчя виявленi плямистопапульознi висипання у виглядi ”кокард”. Червона облямiвка губ набрякла, гiперемована,
вкрита масивними коричневими нашаруваннями i трiщинами, що кровоточать. Кон’юнктивiт. На набряклiй i гiперемованiй слизовiй
оболонцi порожнини рота численнi ерозiї, покритi фiбринозним нальотом, рiзко болiснi пiд
час пальпацiї. Визначте найбiльш iмовiрний дiагноз:
A. Синдром Стiвенса-Джонсона
B. Багатоформна ексудативна еритема
C. Гострий герпетичний стоматит
D. Хронiчний рецидивуючий афтозний стоматит
E. Пухирчатка
16. Дитина 14-ти рокiв скаржиться на сухiсть i
лущення губ, особливо в осiнньо-зимовий перiод. Об’єктивно: червона облямiвка губ суха,
iнфiльтрована, вкрита численними лусочками.
Шкiра губ ущiльнена, пiгментована, визначається посилення її малюнка, лущення, а також
радiальнi трiщини. Водночас, вiдзначається сухiсть, лiхенiзацiя i екскорiацiя шкiри обличчя.
Визначте попереднiй дiагноз:
A. Атопiчний хейлiт
B. Ексфолiативний хейлiт
C. Актинiчний хейлiт
D. Метеорологiчний хейлiт
E. Контактний алергiчний хейлiт
17. Дитина 13-ти рокiв скаржиться на перiодичну кровоточивiсть ясен пiд час чищення
зубiв протягом пiвроку. Об’єктивно: слизова
оболонка ясен в дiлянцi фронтальних зубiв нижньої щелепи застiйно гiперемована, набрякла. Значення iндексу КПВ дорiвнює 4. Рiвень
гiгiєнiчного догляду за ротовою порожниною
незадовiльний. У даному випадку необхiдно
рекомендувати зубнi пасти, що мiстять:
A. Екстракти трав
B. Цитрат цинку
C. Глiцерофосфат кальцiю
D. Амiнофториди
E. Сольовi добавки
18. Дiвчинка 15-ти рокiв протягом доби скаржиться на постiйний бiль в зубi, що посилюється пiд час накушування. Об’єктивно: в 36
зубi глибока карiозна порожнина, яка не сполучається з порожниною зуба. Реакцiя на температурнi подразники вiдсутня, зондування дна
карiозної порожнини безболiсне. Вертикальна
перкусiя зуба рiзко болiсна. Слизова оболонка
ясен в дiлянцi 36 зуба не змiнена. Рентгенологiчнi змiни вiдсутнi. Визначте дiагноз:
A. Гострий серозний перiодонтит
B. Гострий гнiйний пульпiт
C. Гострий гнiйний перiодонтит
D. Гострий серозний пульпiт
E. Загострення хронiчного перiодонтиту
19. Батьки дитини 8-ми рокiв скаржаться на
наявнiсть висипань у порожнинi рота дитини.
Останнiм часом дитина млява, вiдмовляється
вiд їжi. На слизовiй оболонцi порожнини ро-
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та спостерiгаються округлi ерозiї невеликих
розмiрiв з чiткими контурами. На обличчi та
волосистiй частинi голови пухирцi, якi мають
каламутний вмiст. Визначте попереднiй дiагноз:

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

A. Вiтряна вiспа
B. Кiр
C. ГГС
D. Iнфекцiйний мононуклеоз
E. Скарлатина

24. Дитина 10-ти рокiв скаржиться на постiйний бiль у 36 зубi пульсуючого характеру, що
з’явився день тому, вiд гарячого бiль посилюється, вiд холодного - дещо послаблюється.
Об’єктивно: у 36 зубi на жувальнiй i медiальнiй поверхнях - глибока карiозна порожнина,
що не сполучається з порожниною зуба, зондування дна порожнини, перкусiя болiснi. На
R-грамi патологiчних змiн у перiодонтi немає.
Який метод лiкування слiд використати?

20. Дiвчинка 12-ти рокiв скаржиться на бiль у
ротi, особливо пiд час вживання їжi. Iз анамнезу: вказанi симптоми спостерiгаються 1-2 рази
за рiк. Об’єктивно: на перехiднiй складцi слизової оболонки виявленi 3 афти розмiром 5-7
мм, вкритi жовтуватим нальотом, оточенi запаленою облямiвкою червоного кольору, при
доторканнi рiзко болючi. Вкажiть iмовiрний
дiагноз:
A. Хронiчний рецидивуючий афтозний стоматит
B. Гострий герпетичний стоматит
C. Хронiчний рецидивуючий герпетичний стоматит
D. Багатоформна ексудативна еритема
E. Токсично-алергiчний медикаментозний стоматит
21. Дитина 5-ти рокiв скаржиться на спонтанний бiль у зубi на верхнiй щелепi справа, що
посилюється вночi та пiд час вживання холодного. Об’єктивно: у 65 глибока порожнина,
що сполучається з порожниною зуба. Зондування болiсне, перкусiя безболiсна. Вiд холодної води виникає бiль, що повiльно минає.
Який найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Загострення хронiчного пульпiту
B. Гострий перiодонтит
C. Загострення хронiчного перiодонтиту
D. Гострий серозний пульпiт
E. Гострий гнiйний пульпiт
22. У дiвчинки 10-ти рокiв скарги на сухiсть i
болiснiсть губ у лiтнiй час. Об’єктивно: на червонiй облямiвцi губ наявнi дiлянки застiйної
гiперемiї та iнфiльтрацiї, лусочки, кiрочки, пiсля видалення яких спостерiгаються ерозiї, що
кровлять. Шкiра навколо губ не змiнена. На
слизовiй оболонцi порожнини рота висипи вiдсутнi. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Актинiчний хейлiт, суха форма
B. Актинiчний хейлiт, ексудативна форма
C. Атопiчний хейлiт
D. Алергiчний хейлiт
E. Метеорологiчний хейлiт
23. Дiвчинка 8-ми рокiв скаржиться на змiну
кольору 21 зуба болi вiд теплого. Декiлька мiсяцiв тому 21 зуб лiкували з приводу гострого
дифузного пульпiту методом вiтальної ампутацiї. Об’єктивно: у 21 пломба, перкусiя безболiсна. На рентгенограмi: корiнь сформований
на 2/3, кортикальна пластинка комiрки зуба
у дiлянцi верхiвки кореня не порушена. Який
матерiал слiд використати для пломбування
каналу у даному випадку?

A. Вiтальної екстирпацiї
B. Девiтальної екстирпацiї
C. Вiтальної ампутацiї
D. Девiтальної ампутацiї
E. Консервативний
25. Дитина 8,5 рокiв є практично здоровою.
Скаржиться на бiль у передньому верхньому
лiвому зубi внаслiдок його травматичного пошкодження три години тому. Об’єктивно: коронкова частина 21 вiдсутня на 1/2, пульпа значно оголена, червоного кольору, рiзко болiсна
i кровить пiд час зондування. Перкусiя 21 рiзко
болiсна. Оберiть оптимальний метод лiкування 21:
A. Вiтальна ампутацiя
B. Вiтальна екстирпацiя
C. Девiтальна ампутацiя
D. Девiтальна екстирпацiя
E. Бiологiчний метод
26. Дитина 11-ти рокiв скаржиться на бiль пiд
час прийому їжi, особливо гарячої, у нижньому бiчному правому зубi. Об’єктивно: на жувальнiй поверхнi 46 зуба виявлена велика карiозна порожнина, виповнена розм’якшеним
дентином свiтло-коричневого кольору, локалiзована у межах навколопульпарного дентину.
У проекцiї медiально-щiчного рогу пульпи визначається сполучення з пульповою камерою,
глибоке зондування болiсне. ЕОД- 60 мкА. Визначте дiагноз:
A. Хронiчний гангренозний пульпiт
B. Хронiчний гiпертрофiчний пульпiт
C. Гострий дифузний пульпiт
D. Хронiчний фiброзний пульпiт
E. Гострий обмежений пульпiт
27. У 7-рiчної практично здорової дитини пiд
час препарування карiозної порожнини у 46
зубi з приводу гострого середнього карiєсу
був випадково розкритий медiально-щiчний
рiг пульпи. Оберiть оптимальний метод лiкування у даному випадку:
A. Бiологiчний метод
B. Девiтальна ампутацiя
C. Девiтальна екстирпацiя
D. Вiтальна ампутацiя
E. Вiтальна екстирпацiя
28. У хлопчика 12-ти рокiв скарги на бiль ниючого характеру у зубi на верхнiй щелепi справа, бiль посилюється при накушуваннi. Об’єктивно: у 16 зубi глибока карiозна порожни-
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на сполучається з порожниною зуба; реакцiя
на холод та зондування безболiсна. Слизова
оболонка гiперемована, набрякла. На рентгенограмi дiлянки деструкцiї кiсткової тканини
з нечiткими контурами бiля верхiвок коренiв.
Який найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Загострення хронiчного гранулюючого
перiодонтиту
B. Загострення хронiчного гранулематозного
перiодонтиту
C. Загострення хронiчного фiброзного перiодонтиту
D. Гострий гнiйний пульпiт
E. Гострий гнiйний перiодонтит
29. Дiвчинка 9-ти рокiв скаржиться на постiйний бiль в 11 зубi, який мiсяць тому був травмований з вiдколом коронки. Зуб не лiкувався.
Об’єктивно: коронка 11 зуба вiдсутня на 1/4
висоти, сiруватого кольору, порожнина зуба
закрита. Перкусiя болiсна. Перехiдна складка набрякла, рiзко болiсна пiд час пальпацiї.
Встановiть дiагноз:
A. Гострий травматичний перiодонтит
B. Гострий гнiйний дифузний пульпiт
C. Гострий гнiйний перiодонтит
D. Загострення хронiчного перiодонтиту
E. Хронiчний гранулюючий перiодонтит
30. На прицiльнiй рентгенограмi дитини 12-ти
рокiв корiнь 35 зуба нормальної довжини, його
стiнки розмiщенi паралельно один до одного,
поступово стоншуються в напрямку до верхiвки. Дiаметр гирла кореневого каналу дещо
вужчий, нiж бiля формуючої верхiвки. Перiодонтальна щiлина рiвномiрно розширена на
всьому протязi сформованої частини кореня.
У дiлянцi верхiвки кореня вона зливається iз
зоною росту. Якiй стадiї розвитку кореня i перiодонту вiдповiдають данi цiєї рентгенограми?
A. Несформованої верхiвки
B. Росту кореня в довжину
C. Незакритого апiкального отвору
D. Несформованого перiодонту
E. Повнiстю сформованого кореня та перiодонту
31. Хлопчик 10-ти рокiв скаржиться на наявнiсть болючої виразки в ротi, яка збiльшується i не гоїться вже 1,5 мiсяця. Об’єктивно: на
слизовiй щоки неглибока виразка дiаметром
- 2 см, з нерiвними пiдритими краями, м’якої
консистенцiї. Дно виразки горбисте, вкрите
жовто-сiрим нальотом. Навколо виразки багато дрiбних горбикiв жовтуватого кольору. Регiонарнi лiмфатичнi вузли еластичнi, болiснi,
спаянi в пакети. Проявом якого захворювання
можуть бути данi симптоми?
A. Туберкульоз
B. Червоний плескатий лишай
C. Виразково-некротичний стоматит
D. Рак
E. Сифiлiс
32. У дитини 4-х рокiв гострий спонтанний бiль
у зубi на нижнiй щелепi справа, що посилюється пiд час накушування. Об’єктивно: у 85 зубi
глибока карiозна порожнина, що не сполучається з порожниною зуба. Зондування болiсне
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по всьому дну, реакцiя на холодну воду i перкусiю болiсна, слизова у дiлянцi 85 - гiперемована. Визначається пiдщелепний лiмфаденiт.
Який попереднiй дiагноз?
A. Гострий пульпiт, ускладнений перiодонтитом
B. Гострий серозний перiостит
C. Гострий серозний перiодонтит
D. Гострий гнiйний пульпiт
E. Загострення хронiчного перiодонтита
33. Хлопчик 14-ти рокiв звернувся зi скаргами на швидке стирання коронок зубiв. Об’єктивно: коронки зубiв вiдсутнi на 1/3 довжини.
Емаль легко сколюється, водянисто-сiрого забарвлення. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Синдром Стейнтона-Капдепона
B. Недосконалий дентиногенез
C. Флюороз
D. Системна гiпоплазiя
E. Вогнищева гiпоплазiя
34. Пiд час санацiї порожнини рота на вестибулярнiй поверхнi в пришийковiй дiлянцi 21 та 12
зубiв виявленi крейдоподiбнi плями. Поверхня емалi матова, шорстка, реакцiя на термiчнi
подразники вiдсутня. КПВ+кп=6, гiгiєнiчний
iндекс - 2. Прикус мезiальний. На першому роцi життя часто хворiв на ГРВI, перенiс вiтряну
вiспу. Якi додатковi методи допоможуть встановити дiагноз?
A. Вiтальне забарвлення
B. Данi анамнезу
C. ЕОД
D. Рентгенологiчне дослiдження
E. Стоматоскопiя
35. При об’єктивному оглядi дитини 10-ти рокiв було виявлено незначну гiперемiю, iнфiльтрацiю, сухiсть всiєї поверхнi червоної облямiвки губ. Архiтектонiка губ порушена. Вiдмiчається сухiсть та стягнутiсть губ, особливо в
холодну пору року. Визначте попереднiй дiагноз:
A. Метеорологiчний хейлiт
B. Атопiчний хейлiт
C. Алергiчний хейлiт
D. Ексфолiативний хейлiт
E. Мiкробний хейлiт
36. Пiд час огляду дитини 12-ти рокiв встановлено: на червонiй облямiвцi губ i шкiрi, що
прилягає до неї, в кутах рота - еритема з чiткими межами та набряк. На червонiй облямiвцi губ дрiбнi радiальнi борозенки та тонкi
лусочки. Шкiра на щоках, лобi, у лiктьових та
пiдколiнних складках суха гiперемована, лiхенiзована. Встановiть дiагноз:
A. Атопiчний хейлiт
B. Метеорологiчний хейлiт
C. Алергiчний хейлiт
D. Ексфолiативний хейлiт
E. Мiкробний хейлiт
37. Дiвчинка 8-ми рокiв скаржиться на печiння
i болючiсть язика пiд час вживання гострої та
кислої їжi. Об’єктивно: на кiнчику та спинцi
язика спостерiгаються червонi плями неправильної форми. У дiлянках ураження вiдсутнi
ниткоподiбнi сосочки. Дiвчинка вiдзначає, що
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плями перiодично збiльшуються i мають мiгруючий характер. Який найбiльш iмовiрний
дiагноз?
A. Десквамативний глосит
B. Ромбоподiбний глосит
C. Складчастий язик
D. Волосатий язик
E. Малиновий язик
38. Дитина 14-ти рокiв скаржиться на пульсуючий хвилеподiбний бiль у зубах нижньої щелепи злiва, що посилюється вiд гарячого. Об’єктивно: на жувальнiй поверхнi 36 виявлено карiозну порожнину в межах навколопульпарного дентину, що не сполучається з порожниною
зуба. Зондування її дна безболiсне. Перкусiя
зуба болiсна. Який метод лiкування найбiльш
доцiльно використати в даному випадку?
A. Вiтальна екстирпацiя
B. Девiтальна екстирпацiя
C. Девiтальна ампутацiя
D. Вiтальна ампутацiя
E. Бiологiчний метод
39. У дитини 2,5 рокiв температура тiла 38,5o C , апетит знижений, з’явився висип у порожнинi рота. Захворiла 3 днi тому. Об’єктивно: на шкiрi навколоротової областi нечисленнi мiхурцi з прозорим вмiстом. У порожнинi
рота на слизовiй оболонцi щiк, язика, губ рiзко болiснi ерозiї дiаметром 2-3 мм, з бiлими
нальотом з вiнчиком гiперемiї. Ясна набряклi,
гiперемованi. Пiдщелепнi лiмфовузли збiльшенi, болiснi пiд час пальпацiї. Який найбiльш
iмовiрний дiагноз?
A. Гострий герпетичний стоматит
B. Синдром Стiвенса-Джонсона
C. Багатоформна ексудативна еритема
D. Стоматит при iнфекцiйному мононуклеозi
E. Стоматит при вiтрянiй вiспi
40. Хлопчик 10-ти рокiв звернувся зi скаргами
на гострий нападоподiбний бiль в дiлянцi верхнiх бокових зубiв злiва. Зуб болiв впродовж
ночi. В ходi об’єктивного обстеження виявлена карiозна порожнина на жувальнiй поверхнi
26 зуба в межах навколопульпарного дентину.
Зондування рiзко болiсне по всьому дну карiозної порожнини. Реакцiя на холодну воду
рiзко позитивна. Оберiть найбiльш iмовiрний
дiагноз:
A. Гострий дифузний пульпiт
B. Гострий серозний перiодонтит
C. Гострий гнiйний пульпiт
D. Гострий гнiйний перiодонтит
E. Гострий обмежений пульпiт
41. Пацiєнт 15-ти рокiв звернувся зi скаргами
на наявнiсть карiозної порожнини i появу короткочасного, ”блискавичного” болю у 26 зубi, який минає через 1-2 хвилини пiсля прийому
їжi. Об’єктивно глибока карiозна порожнина,
виповнена розм’якшеним дентином. При зондуваннi - болючiсть по дну карiозної порожнини. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?
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A. Гiперемiя пульпи
B. Гострий травматичний пульпiт
C. Гострий гнiйний пульпiт
D. Гострий обмежений пульпiт
E. Гострий дифузний пульпiт
42. Мати 10-рiчної дiвчинки скаржиться на косметичний дефект 22 зуба, який прорiзався з
ураженням емалi. В анамнезi передчасне видалення 62 зуба через ускладнення карiєсу. На
вестибулярнiй поверхнi 22 зуба виявлена пляма бiлувато-жовтого кольору з чiткими обрисами. Емаль над нею не втратила блиск, пiд
час її зондування шорсткiсть не спостерiгається. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Мiсцева гiпоплазiя емалi
B. Флюороз
C. Гострий поверхневий карiєс
D. Хронiчний поверхневий карiєс
E. Системна гiпоплазiя емалi
43. Дiвчина 16-ти рокiв скаржиться на бiль вiд
холодного та вiд потрапляння їжi в зуб на верхнiй щелепi. Об’єктивно: на контактнiй поверхнi 24 зуба карiозна порожнина в межах навколопульпарного дентину. На днi та стiнках
карiозної порожнини - свiтлий розм’якшений
дентин. Зондування дна карiозної порожнини
чутливе, перкусiя 24 безболiсна. Реакцiя на холодну воду больова, бiль швидко минає пiсля
усунення подразника. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Гострий глибокий карiєс
B. Гострий середнiй карiєс
C. Гострий дифузний пульпiт
D. Хронiчний фiброзний пульпiт
E. Хронiчний глибокий карiєс
44. Дiвчина 15-ти рокiв звернулася зi скаргами
на короткочасний бiль у зубах вiд хiмiчних подразникiв. Об’єктивно: на контактних поверхнях 11, 21, 22 зубiв - дiлянки емалi бiлого матового кольору, якi втратили блиск i вкритi великою кiлькiстю зубного нальоту. Емаль розм’якшена, легко сколюється екскаватором. Зондування дефектiв безболiсне. Перкусiя зубiв
безболiсна. Реакцiя на холодовi подразники
вiдсутня. Визначте дiагноз:
A. Гострий поверхневий карiєс
B. Гострий середнiй карiєс
C. Гострий початковий карiєс
D. Хронiчний початковий карiєс
E. Хронiчний поверхневий карiєс
45. Дитину 5,5 рокiв привели з метою профiлактичного огляду. Скарг немає. Об’єктивно: в
пришийковiй частинi щiчної поверхнi 75 зуба дiлянка емалi бiлого кольору, що втратила
природний блиск. Поверхня емалi шорстка,
безболiсна при зондуваннi. Перкусiя зуба безболiсна. Термодiагностика негативна. Ушкоджена дiлянка емалi забарвлюється 2% водним розчином метиленового синього. Визначте дiагноз:
A. Гострий початковий карiєс
B. Гiпоплазiя емалi
C. Флюороз зубiв
D. Гострий поверхневий карiєс
E. Хронiчний початковий карiєс
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1. Дитина 10-ти рокiв направлена
лiкарем-ортодонтом для видалення 53 зуба. Об’єктивно: коронка 53 збережена, зуб
нерухомий. На рентгенограмi 53 зуба - резорбцiя кореня менше 1/3. Оберiть найбiльш
доцiльний iнструментарiй для видалення 53
зуба:
A. Прямi коронковi щипцi
B. Прямий елеватор
C. Кореневi байонетнi щипцi
D. S-подiбнi коронковi щипцi
E. Дзьобоподiбнi кореневi щипцi
2. У хлопчика 7-ми рокiв дiагностовано епiдемiчний паротит. Визначте найбiльш iмовiрне ускладнення цього захворювання:
A. Орхiт
B. Колiт
C. Дерматит
D. Пневмонiя
E. Холецистит
3. Пiдлiток скаржиться на обмежене болiсне
вiдкривання рота, утруднений прийом їжi,
припухлiсть в областi кута нижньої щелепи злiва пiсля видалення 37 зуба 3 днi тому. Об’єктивно: обличчя асиметричне через набряк м’яких тканин в областi кута нижньої щелепи злiва. Вiдкривання рота болiсне, обмежене до 2,0 см. Прикус порушений.
Пальпацiя в областi видаленого зуба болiсна, тканини м’якi, наявна кiсткова крепiтацiя. Симптом ”непрямого навантаження” на
пiдборiддя позитивний у дiлянцi лiвого кута
щелепи. У комiрцi видаленого зуба йодоформова турунда. Ймовiрний дiагноз?
A. Перелом нижньої щелепи в областi кута
злiва
B. Перелом альвеолярного паростку нижньої
щелепи
C. Перелом нижньої щелепи у фронтальному
вiддiлi нижньої щелепи
D. Перiостит нижньої щелепи злiва
E. Одонтогенний остеомiєлiт нижньої щелепи
4. У дитини 13-ти рокiв в пунктатi шийних лiмфовузлiв виявлено гiгантськi клiтини
Березовського-Штернберга. Який iз перерахованих дiагнозiв пiдтверджується клiтинним складом пунктату?
A. Лiмфогранулематоз
B. Туберкульозний лiмфаденiт
C. Лiмфолейкоз
D. Актиномiкоз лiмфовузлiв
E. Iнфекцiйний мононуклеоз
5. У 8-рiчної дитини потрiбно видалити 74
зуб у зв’язку з загостренням хронiчного перiодонтиту. Який метод знеболювання потрiбно вибрати?
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A. Мандибулярна анестезiя
B. Торусальна анестезiя
C. Iнфiльтрацiйна анестезiя
D. Аплiкацiйна анестезiя
E. Ментальна анестезiя
6. У дитини 7-ми рокiв встановлено повний
вивих 11 зуба в результатi травми, яка сталася 24 години тому. Зуб принесено з собою.
Об’єктивно: краї комiрки слабко гiперемованi, кiстковi стiнки цiлi, комiрка заповнена
кров’яним згустком. Оберiть оптимальний
метод лiкування:
A. Реплантацiя 11 з попереднiм пломбуванням каналу
B. Реплантацiя 11 з наступним пломбуванням
каналу
C. Видалення 11
D. Репозицiя i фiксацiя 11
E. Ушивання комiрки кетгутом
7. Дитина у вiцi 1-го мiсяця погано бере груди, недостатньо набирає вагу. Пiсля обстеження лiкар встановив дiагноз: аномальне
прикрiплення вуздечки язика. Який з методiв хiрургiчного лiкування необхiдно використати в даному випадку?
A. Поперечний розтин вуздечки
B. Френулектомiя
C. Вестибулопластика
D. Перемiщення трикутних клаптiв за Лiмбергом
E. Френулопластика за Диффенбахом
8. Батьки дитини 6-ти рокiв звернулися зi
скаргами на бiль у дитини у пiднижньощелепнiй дiлянцi злiва, пiдвищення температури
до 37,5o C . Об’єктивно: обличчя асиметричне
через iнфiльтрат пiднижньощелепної дiлянки злiва. Iнфiльтрат м’яко-еластичної консистенцiї, рухливий, розмiром 2х2,5 см, пальпацiя трохи болiсна, шкiра не змiнена. Зуби
iнтактнi. Зiв гiперемований. Який найбiльш
iмовiрний дiагноз?
A. Гострий серозний неодонтогенний пiднижньощелепний лiмфаденiт
B. Гострий серозний одонтогенний пiднижньощелепний лiмфаденiт
C. Гострий гнiйний неодонтогенний пiднижньощелепний лiмфаденiт
D. Гострий гнiйний одонтогенний пiднижньощелепний лiмфаденiт
E. Аденофлегмона пiднижньощелепної дiлянки
9. Батьки дитини 3-х рокiв скаржаться на перiодичне попадання їжi в порожнину носа
пiд час годування дитини. Об’єктивно: в межах м’якого пiднебiння визначається щiлинний дефект. Поставте дiагноз:
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A. Iзольоване часткове незрощення м’якого
пiднебiння
B. Прихована уроджена розщiлина пiднебiння
C. Iзольоване незрощення твердого та м’якого пiднебiння
D. Розщiлина твердого пiднебiння
E. Комбiнована розщiлина пiднебiння

дiлянцi 51 зуба гiперемована. Який попереднiй дiагноз?

10. У дитини 12-ти рокiв температура - 38o C ,
озноб, нудота, блювання, марення, слабкiсть. На обличчi у дiлянцi середньої третини гiперемiя у виглядi крил метелика. Регiональнi лiмфовузли збiльшенi, малоболiснi.
У кровi: лейкоцити - 12 · 109 /л, лiмфоцити
- 8, 0 · 109 /л, ШОЕ- 26 мм/год. Який дiагноз
слiд поставити?

14. У дитини 7-ми рокiв стан тяжкий, болi в
зубах на верхнiй щелепi злiва, температура
тiла 39,3o C . Дитина блiда, адинамiчна, асиметрiя обличчя через iнфiльтрат на верхнiй щелепi злiва. В 64 зубi пломба, перкусiя
болiсна. 63, 65 зуби iнтактнi, перкусiя болiсна. Рухомiсть зубiв 1 ступеня, з-пiд ясенного
краю 64 зуба видiляється гнiй. Альвеолярний вiдросток деформований з вестибулярної та пiднебiнної сторiн. Який попереднiй
дiагноз?

A. Бешихове запалення
B. Флебiт лицевих вен
C. Шкiрна форма актиномiкозу
D. Стрептодермiя. Пiдщелепний лiмфаденiт
E. Гострий неодонтогенний гайморит
11. Хлопчик 7-ми рокiв звернувся до хiрургастоматолога зi скаргами на болючий набряк
правої щоки, пiдвищення температури тiла. Об’єктивно: температура тiла - 38,2o C ,
обличчя асиметричне через набряк правої
щоки, колiр шкiри не змiнений, шкiра береться в складку, вiдкривання рота вiльне.
У порожнинi рота визначається згладженiсть перехiдної складки в дiлянцi 84, 85 зубiв, складка гiперемована, спостерiгається
флуктуацiя. 85 зуб зруйнований карiозним
процесом, перкусiя болiсна. Встановiть дiагноз:
A. Гострий одонтогенний гнiйний перiостит
нижньої щелепи вiд 85 зуба
B. Гострий одонтогенний серозний перiостит
нижньої щелепи вiд 85 зуба
C. Гострий одонтогенний остеомiєлiт нижньої
щелепи вiд 85 зуба
D. Нагноєння радикулярної кiсти 85 зуба
E. Одонтогенний абсцес щiчної дiлянки вiд
85 зуба
12. Хлопчик 15-ти рокiв звернувся зi скаргами на бiль у нижнiй щелепi справа, який пiдсилюється пiд час жування, порушення змикання зубiв. З анамнезу: отримав травму 2
доби тому. На основi проведеного об’єктивного обстеження i рентгенологiчних даних
встановлено дiагноз: вiдкритий перелом нижньої щелепи мiж 45 та 46 зубами. Оберiть
метод лiкування:
A. Назубне шинування
B. Тимчасова iммобiлiзацiя
C. Шина Порта
D. Апарат Рудько
E. Лiгатурне зв’язування
13. Батьки скаржаться на бiль i рухливiсть
зуба у 4-рiчної дитини пiсля удару об дерев’яний предмет. Об’єктивно: асиметрiя обличчя через набряк тканин верхньої губи. 51
зуб iнтактний, змiщений вестибулярно, рухливiсть II ступеня, перкусiя болiсна, ясна у

A. Неповний вивих 51 зуба
B. Повний вивих 51 зуба
C. Забiй 51 зуба
D. Гострий серозний перiостит
E. Гострий гнiйний перiостит

A. Гострий одонтогенний остеомiєлiт
B. Гострий серозний перiостит
C. Гострий гнiйний перiостит
D. Осифiкуючий перiостит
E. Саркома Юїнга
15. У дитини дiагностовано вроджене незарощення м’якого пiднебiння i заднього вiддiлу твердого пiднебiння. Пiд яким видом
знеболення потрiбно провести ураностафiлопластику?
A. Iнтубацiйний наркоз
B. Внутрiшньовенний наркоз
C. Масковий наркоз
D. Iнфiльтрацiйна анестезiя
E. Провiдникове знеболювання
16. Дитина вiком 6-ти рокiв звернулася зi
скаргами на бiль i набряк в дiлянцi верхньої
щелепи справа, пiдвищення температури тiла до 37,9o C , погiршення загального самопочуття. Данi симптоми з’явилися три днi тому.
Об’єктивно: обличчя асиметричне за рахунок набряку м’яких тканин щiчної та пiдочної дiлянок справа. Коронка 54 зуба зруйнована на 1/2, перкусiя болюча, зуб ранiше
лiкований з приводу ускладненого карiєсу.
З пiднебiнної сторони в дiлянцi вказаного
зуба виявлено болючий iнфiльтрат з флуктуацiєю в центрi, вкритий гiперемованою
оболонкою. Встановiть попереднiй дiагноз:
A. Гострий гнiйний перiостит верхньої щелепи вiд 54 зуба
B. Гострий серозний перiостит верхньої щелепи вiд 54 зуба
C. Гострий одонтогенний остеомiєлiт верхньої щелепи
D. Загострення хронiчного перiодонтиту 54
зуба
E. Хронiчний одонтогенний остеомiєлiт
верхньої щелепи
17. Каретою швидкої допомоги до приймального вiддiлення доставлено дитину 8-ми рокiв. Щелепно-лицевим хiрургом поставлено
дiагноз: одонтогенна флегмона пiднижньощелепної дiлянки справа. Який оперативний
доступ доцiльний при хiрургiчному лiкуван-
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нi цiєї флегмони?
A. Розтин у пiднижньощелепнiй дiлянцi,
паралельний нижнiй щелепi
B. Розтин паралельний пiд’язиковому валику
C. Розтин навколо кута щелепи
D. Розтин вздовж нижньої шийної складки
E. Розтин в дiлянцi крилощелепної складки
18. В полiклiнiку звернулася мама дiвчинки
8-ми мiсяцiв зi скаргами на неспокiй, примхливiсть, пiдвищення температури тiла до
38,5o C , симптоми подразнення травного каналу з блюванням та вiдмовою вiд їжi. Пiд
час об’єктивного обстеження: дитина блiда,
плаче, спостерiгаються гiперемiя, набряк,
болючiсть ясен у фронтальнiй дiлянцi верхньої щелепи, зуби не прорiзалися. Встановiть дiагноз:
A. Утруднене прорiзування зубiв
B. Гострий герпетичний стоматит
C. Харчове отруєння
D. Гематогенний остеомiєлiт верхньої щелепи
E. Одонтогенний остеомiєлiт верхньої щелепи
19. Дiвчинка 7-ми рокiв одну добу тому вдарилася лобом. У лiвiй надбрiвнiй дiлянцi
через кiлька годин пiсля травми з’явилася припухлiсть. Загальний стан дитини не
порушений. Об’єктивно: набряк тканин лоба, який розповсюджується на повiки лiвого
ока, консистенцiя пухлини м’яка, присутнiй
симптом флюктуацiї. Встановiть попереднiй
дiагноз:
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A. Гематома лiвої надбрiвної дiлянки
B. Гемангiома правої надбрiвної дiлянки
C. Перелом виличної кiстки
D. Перелом лобної кiстки
E. Нагноєна гематома лiвої надбрiвної дiлянки
20. Батьки дитини 3-х рокiв скаржаться на
наявнiсть у неї утворення на шиї, яке виявили через три мiсяцi пiсля народження.
Об’єктивно: у верхньому бiчному вiддiлi шиї
визначається напiвкулясте новоутворення
з обмеженою рухомiстю, м’яко-еластичної
консистенцiї, безболiсне пiд час пальпацiї,
шкiра над ним не змiнена. При проведенi пункцiї отримано слизоподiбний жовтий
прозорий вмiст. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Бокова кiста шиї
B. Хронiчний лiмфаденiт
C. Лiмфангiома
D. Специфiчний лiмфаденiт
E. Гемангiома
21. Батьки 6-рiчної дитини скаржаться
на наявнiсть у неї новоутворення в лiвiй
привушно-жувальнiй дiлянцi, яке поступово
збiльшується. Колiр шкiри над пухлиною не
змiнений. Пухлина не болюча, але пiд час нахилу голови вниз збiльшується в розмiрах i
шкiра набуває синюшного забарвлення. Яке
захворювання можна припустити у дитини?
A. Гемангiома
B. Фiброма
C. Атерома
D. Лiмфангiома
E. Кiста привушної слинної залози

Ортодонтiя

1. Дiвчинцi 8 рокiв. Скарги на утруднене
жування. Об’єктивно: пiд час внутрiшньоротового огляду зазначено, що у фронтальнiй
дiлянцi рiжучi поверхнi нижнiх рiзцiв торкаються слизової оболонки пiднебiння; верхнi
фронтальнi зуби перекривають нижнi на всю
висоту коронок. На нижнiй щелепi оклюзiйна крива фронтальних зубiв рiзко ввiгнута.
Поставте попереднiй дiагноз:
A. Глибокий прикус
B. Вiдкритий прикус
C. Несправжня прогнатiя
D. Справжня прогнатiя
E. Перехресний прикус
2. Хлопчику 10 рокiв. Скарги на скошене пiдборiддя i кволе жування. В анамнезi штучне
вигодовування. Об’єктивно: спiввiдношення
6-х зубiв за II класом Енгля. Сагiтальна щiлина - 7 мм. Проба Ешлера-Бiттнера позитивна. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Прогнатiя, дистальне змiщення нижньої
щелепи
B. Прогнатiя, макрогнатiя верхньої щелепи
C. Ретрузiя фронтальної дiлянки нижньої
щелепи
D. Прогенiя, макрогнатiя нижньої щелепи
E. Протрузiя фронтальної дiлянки верхньої
щелепи
3. Дитинi 13 рокiв. Третiй верхнiй зуб прорiзався повнiстю, але розташований вище
оклюзiйної поверхнi. Яке це аномальне положення?
A. Супраоклюзiя
B. Тортооклюзiя
C. Вестибулярне
D. Iнфраоклюзiя
E. Оральне
4. У дитини 4-х рокiв пiсля проведеної аденотонзилектомiї потрiбно усунути шкiдливу
звичку ротового дихання. Ортодонтом запропоновано вестибулярний щит (вестибулярна пластинка Кербiтца). Вестибулярний
щит сприяє тренуванню такого м’яза:
A. Коловий
B. Скроневий
C. Власне жувальний
D. Латеральний крилоподiбний
E. Медiальний крилоподiбний
5. Якi конструкцiї протезiв необхiдно обрати
при множиннiй адентiї в раннiй змiнний перiод прикусу?
A. Частковi знiмнi
B. Мостоподiбнi
C. Бюгельнi
D. Не потребує протезування
E. Повнi знiмнi
6. Якi термiни замiщення дитячих зубних
протезiв в молочному перiодi прикусу за даними Iльїної-Маркосян?
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A. Через 6-8 мiсяцiв
B. Через 8-10 мiсяцiв
C. Через 10-12 мiсяцiв
D. Через 12-16 мiсяцiв
E. Через 16 мiсяцiв
7. Дитинi 8 рокiв. Скарги на скупченiсть верхнiх рiзцiв. Об’єктивно: першi моляри змикаються за I класом Енгля, фронтальне перекриття ортогнатичне. 12 та 22 зуби прорiзаються пiднебiнно з дефiцитом мiсця на 2/3
коронки. Поперечнi розмiри 11 та 21 зубiв
- 10 мм кожен. Успадкований тип обличчя
батька, у якого спостерiгаються прогнатiя
та макродентiя центральних рiзцiв. Оберiть
профiлактичне лiкування, враховуючи спадкову патологiю:
A. Серiйне видалення за Хотцем, щоб скоротити зубну дугу
B. Розширення щелеп, щоб забезпечити мiсце
для 12 та 21 зубiв
C. Масаж дiлянки 12 та 21 зубiв для стимуляцiї
їх прорiзання
D. Видалення 12 та 21 зубiв, щоб скоротити
зубну дугу
E. Зiшлiфовування апроксимальних поверхонь 11 та 21 зубiв, щоб забезпечити мiсце
для 12 та 22
8. У дитини 5-ти рокiв встановилася звичка
смоктати язик. У фронтальнiй дiлянцi вiдзначається невелика вертикальна щiлина до
2 мм. У бiчних дiлянках щелеп змикання нейтральне. Встановлений дiагноз: вiдкритий
травматичний прикус 1 ступеня важкостi.
Для лiкування була застосована вестибулооральна пластика. Яким за своїм призначенням є використаний у даному випадку апарат?
A. Лiкувально-профiлактичний
B. Профiлактичний
C. Ретенцiний
D. Пасивний
E. Лiкувальний
9. З метою диференцiйної дiагностики змiщення нижньої щелепи пацiєнту запропонували широко вiдкрити рот i визначили змiщення нижньої щелепи вбiк та збiльшення
асиметрiї обличчя. Яка клiнiчна проба була
проведена?
A. Третя клiнiчна проба за Iльїною-Маркосян
B. Перша клiнiчна проба за IльїноюМаркосян
C. Друга клiнiчна проба за Iльїною-Маркосян
D. Четверта клiнiчна проба за IльїноюМаркосян
E. Дiагностична клiнiчна проба за ЕшлеромБiттнером
10. Якi вимiри необхiдно мати для того, щоб
визначити ширину зубної дуги за методом
Пона?

Ортодонтiя

A. Розмiри ширини коронок верхнiх чотирьох
рiзцiв
B. Розмiри ширини коронок верхнiх центральних рiзцiв
C. Розмiри ширини коронок верхнiх шести
фронтальних зубiв
D. Розмiри ширини коронок верхнiх центральних рiзцiв i перших премолярiв
E. Розмiри переднього сегменту зубного ряду
11. В ходi профiлактичного огляду у дитини
5-ти рокiв виявлена затримка фiзiологiчної
стиранностi горбiв тимчасових iкол. Якою
має бути тактика лiкаря?
A. Пришлiфувати горби iкол, що не стерлися
B. Проводити огляд 1 раз на мiсяць до змiни
рiзцiв
C. Проводити огляд 1 раз на пiвроку до змiни
рiзцiв
D. Проводити огляд 1 раз на пiвроку до змiни
iкол
E. Втручання лiкаря не потрiбне
12. У дитини 6-ти мiсяцiв прорiзалися 71 та 81
зуби, нижня щелепа у станi ретрогенiї, пiднебiння пласке з добре вираженими поперечними складками. Визначте стан порожнини
рота:
A. Фiзiологiчний
B. Патологiчний
C. Аномальний
D. Субкомпенсований
E. Декомпенсований
13. У ортодонта на диспансерному облiку перебуває дитина 2,5 рокiв. Визначте, прорiзуванню якої групи тимчасових зубiв вiдповiдає 1 етап фiзiологiчного пiдйому висоти
прикусу:
A. Тимчасових молярiв
B. Тимчасових центральних рiзцiв
C. Тимчасових латеральних рiзцiв
D. Тимчасових iклiв
E. Фронтальної групи зубiв
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14. Пiд час проведення проби ЕшлераБiтнера у пацiєнтки 12-ти рокiв з дистальним прикусом профiль покращився. Вкажiть, чим обумовлений дистальний прикус:
A. Недорозвиток нижньої щелепи
B. Надмiрний розвиток верхньої щелепи
C. Недорозвиток нижньої щелепи та надмiрний розвиток верхньої щелепи
D. Надмiрний розвиток нижньої щелепи
E. Недорозвиток верхньої щелепи
15. Батьки дiвчинки 8-ми рокiв звернулися
зi скаргами на естетичне порушення. Об’єктивно: нижня частина обличчя вкорочена,
пiдборiддя висунуте вперед, верхня губа западає. Пiд час змикання зубiв виявляється
зворотнє глибоке рiзцеве перекриття. У бiчних дiлянках мезiооклюзiя. Оберiть апарат
для лiкування:
A. Регулятор функцiї Френкля-3
B. Регулятор функцiї Френкля-2
C. Апарат Осадчого
D. Активатор Андрейзена-Гойпля
E. Регулятор функцiї Френкля-1
16. У клiнiку звернулися батьки з дитиною 7ми рокiв зi скаргами на вiдсутнiсть у дитини
постiйних зубiв у переднiй дiлянцi нижньої
щелепи. З анамнезу: прорiзування перших
тимчасових зубiв почалося у вiцi 11 мiсяцiв.
Об’єктивно: зовнiшнiй вигляд без особливостей; прикус тимчасових зубiв; визначаються
фiзiологiчнi дiастеми i треми; прямий рiзцевий контакт. Установiть попереднiй дiагноз
за класифiкацiєю Калвелiса:
A. Затримане прорiзування
B. Надкомплектний зуб
C. Адентiя
D. Дистопiя
E. Гiпоплазiя
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1. Хворому видаляють 26 зуб. Пiсля проведення туберальної анестезiї вiн вiдчув загальну слабкiсть, нудоту, а згодом виникли рiзке
свербiння та висип на шкiрi. Який тип ускладнення має мiсце у хворого?
A. Кропив’янка
B. Анафiлактичний шок
C. Колапс
D. Набряк Квiнке
E. Непритомнiсть
2. Перед стоматологiчним втручанням, пiсля
введення знеболювального засобу, пацiєнт
13-ти рокiв поскаржився на свербiння, поколювання шкiри обличчя, запаморочення, нудоту, утруднене дихання, раптове погiршення зору. Об’єктивно спостерiгаються блiдiсть
шкiрних покривiв обличчя та набряк повiк
i червоної облямiвки губ; зiницi розширенi,
прискорений ниткоподiбний пульс, утруднене прискорене дихання з хрипами. Поставте
дiагноз:
A. Анафiлактичний шок
B. Непритомнiсть
C. Колапс
D. Напад епiлепсiї
E. Набряк Квiнке
3. Хвора 42-х рокiв звернулася до клiнiки ортопедичної стоматологiї з метою
протезування. Об’єктивно: зубна формула
18 . . . . 13 12 11
21 22 23 . . . . 28
48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 .
Прикус глибокий, клiнiчнi коронки низькi,
екватор не виражений. Пацiєнтка страждає
на епiлептиформнi напади. Який вид протезування показаний данiй хворiй?
A. Частковий знiмний пластинчастий протез з
металевим базисом
B. Мостоподiбнi протези
C. Частковий знiмний пластинчастий пластмасовий протез з утримувальними кламерами
D. Частковий знiмний пластинчастий протез з
опорно-утримувальними кламерами
E. Бюгельний протез
4. Хворого 56-ти рокiв з шизофренiєю в
стадiї загострення направлено до щелепнолицьового стацiонару з дiагнозом ”перелом
нижньої щелепи в дiлянцi 34-35 зубiв зi змiщенням вiдламкiв”. Який метод лiкування йому показаний?
A. Остеосинтез
B. Однощелепна гладенька шина-скоба
C. Двощелепна назубна шина
D. Шина Вебера
E. Шина Ванкевича
5. Дитинi 7-ми рокiв встановлено клiнiчний
дiагноз: ”Хронiчний гранулюючий перiодонтит 55 зуба”. Супутнiй дiагноз: ”Ревматичний
ендокардит”. Якою повинна бути тактика
лiкаря-стоматолога?
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A. Видалення зуба
B. Ендодонтичне лiкування
C. Ендодонтичне та фiзiотерапевтичне лiкування
D. Динамiчне спостереження
E. Ендодонтичне лiкування i динамiчне спостереження
6. Хлопчик 6-ти рокiв, який має вроджену ваду серця - стеноз легеневої артерiї, хворий на
гострий гнiйний перiостит верхньої щелепи.
Визначте, де проводити хiрургiчне лiкування
такої дитини:
A. В умовах щелепно-лицевого дитячого
вiддiлення
B. Амбулаторно без жодних обмежень
C. Амбулаторно пiсля попередньої кардiологiчної пiдготовки
D. На базi кардiологiчного вiддiлення
E. Амбулаторно чи стацiонарно, за вибором
батькiв
7. Хворий звернувся з метою видалення 36 зуба. Пiсля проведення анестезiї лiкар почав
працювати елеватором. Одразу пiсля цього
пацiєнт несподiвано зблiднiв, почав скаржитися на запаморочення, шум у вухах, потемнiння в очах, став сповзати в крiслi. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Непритомнiсть
B. Анафiлактичний шок
C. Колапс
D. Шок
E. Гiпоглiкемiчна кома
8. Хворий 34-х рокiв звернувся до клiнiки хiрургiчної стоматологiї для видалення 26 зуба.
Пiсля проведення мiсцевого знеболення розчином Ультракаїну в обсязi - 1,7 мл хворий
вiдчув загальну слабкiсть, нудоту. Об’єктивно: шкiрнi покриви блiдi, цiанотичнi, холоднi,
вкритi липким потом, АТ- 60/40 мм рт.ст. Який
з невiдкладних станiв розвинувся у хворого?
A. Колапс
B. Анафiлактичний шок
C. Втрата свiдомостi
D. Бронхiальна астма
E. Кропивниця
9. Хворий 68-ми рокiв звернувся до хiрургiчного вiддiлення стоматологiчної полiклiнiки
для видалення 45 зуба. Пiд час проведення
манiпуляцiй у хворого за грудиною виник нападоподiбний бiль пекучого характеру з iррадiацiєю у лiве плече, лопатку, руку. Шкiрнi покриви блiдi, АТ- 140/100 мм рт.ст., пульс
прискорений. Спостерiгається шкiрна гiперестезiя в зонах Захар’їна-Геда. Який з невiдкладних станiв розвинувся у хворого?
A. Напад стенокардiї
B. Серцева недостатнiсть
C. Напад бронхiальної астми
D. Гiпертонiчний криз
E. 10. Дiвчинцi 7-ми рокiв проведена провiдникова анестезiя 2% розчином ультракаїну з
приводу видалення 16 зуба. Алергологiчний
анамнез не обтяжений. Пiсля проведення зне-
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болювання пацiєнтка вiдзначила слабкiсть,
виникли блiдiсть шкiрних покривiв, цiаноз,
нудота. АТ значно знизився. Свiдомiсть збережена. Який попереднiй дiагноз?
A. Колапс
B. Анафiлактичний шок
C. Алергiчна реакцiя на анестетик
D. Больовий шок
E. Запаморочення
11. У хворого 65-ти рокiв пiд час видалення
зуба рiзко погiршилося самопочуття, виник
сильний бiль, що iррадiює в лiву лопатку, онiмiння лiвої руки. Об’єктивно: хворий блiдий,
на лобi краплi поту, АТ- 170/90 мм рт.ст., пульс
- 86/хв., ритмiчний. Стоматолог припинив манiпуляцiї в порожнинi рота. Який препарат
необхiдно дати пацiєнту?
A. Нiтроглiцерин
B. Краплi Зеленiна
C. Настоянка валерiани
D. Валокордин
E. Анальгiн
12. У хворого 45-ти рокiв пiсля проведення
мiсцевої анестезiї перед хiрургiчним втручанням у порожнинi рота рiзко погiршилося самопочуття, почали розвиватися набряк
слизової оболонки гортанi та порушення дихання. Стоматолог припинив манiпуляцiї в
порожнинi рота. Яка асфiксiя розвинулася у
хворого?
A. Стенотична
B. Дислокацiйна
C. Клапанна
D. Обтурацiйна
E. Аспiрацiйна
13. У пацiєнта 19-ти рокiв, що очiкував прийому стоматолога, раптово почався напад:
обличчя стало багровим, з рота почала видiлятися кров’яниста пiна (прикушений язик),
зiницi широкi, не реагують на свiтло, з’явилися тонiчнi, а потiм клонiчнi судоми, що спинилися спонтанно, пiсля чого вiн заспокоївся та
швидко заснув. Що трапилось з хворим?
A. Напад епiлепсiї
B. Симпатоадреналова криза
C. Спазмофiлiя
D. Синдром Морган’ї-Адамса-Стокса
E. Тромбоемболiя легеневої артерiї
14. Постраждалий доставлений у приймальне
вiддiлення пiсля ДТП у непритомному станi у
положеннi на спинi. Вiдмiчається синюшнiсть
шкiрних покривiв, вкрай утруднене дихання,
блiдiсть слизових оболонок, у порожнинi рота згустки кровi. Встановлено дiагноз: двобiчний перелом тiла нижньої щелепи зi змiщенням фрагментiв. Як потрiбно транспортувати
постраждалого?
A. Лежачи на животi на твердих ношах
B. Лежачи на боцi на твердих ношах
C. Сидячи з запрокинутою головою
D. Сидячи з повiтроводом у верхнiх дихальних
шляхах
E. Лежачи на боцi на м’яких ношах
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15. Постраждалий доставлений у приймальне
вiддiлення пiсля ДТП у непритомному станi у
положеннi на спинi. Вiдмiчається синюшнiсть
шкiрних покривiв, вкрай утруднене дихання, блiдiсть слизових оболонок, у порожнинi рота згустки кровi. Встановлено дiагноз:
двобiчний перелом тiла нижньої щелепи зi
змiщенням фрагментiв. Якi потрiбнi заходи
попередження ускладнення поранення у постраждалого?
A. Фiксацiя нижньої щелепи та язика за допомогою стандартної пращi Ентiна
B. Фiксацiя язика до комiра одягу постраждалого
C. Накладання трахеостоми та штучна вентиляцiя легень
D. Видалення стороннiх тiл iз порожнини рота
E. Висiчення клаптiв травмованої слизової
оболонки
16. У дитини 5-ти рокiв пiсля екстирпацiї
пульпи з 74 зуба з приводу загостреного хронiчного пульпiту виникла кровотеча. Дитина страждає на хворобу Вiллебранда. Якi дiї
хiрурга-стоматолога з метою зупинки кровотечi?
A. Госпiталiзувати дитину у гематологiчне
вiддiлення
B. Госпiталiзувати дитину у щелепно-лицеве
вiддiлення
C. Накласти шви на слизову оболонку
D.
Тампонувати
комiрку
з
епсилонамiнокапроновою кислотою
E. Тампонувати комiрку гемостатичною губкою
17. До стоматолога звернулися батьки 9рiчної дитини зi скаргами на збiльшення лiмфовузлiв шиї праворуч. При оглядi в правiй
пiдщелепнiй, шийнiй, надключичнiй та пiдключичнiй дiлянках пальпуються збiльшенi
до 2-2,5 см в дiаметрi лiмфатичнi вузли, неболючi, не спаянi мiж собою та зi шкiрою (симптом ”картоплi в мiшку”). Батьки вiдмiчають
стомлюванiсть дитини та нiчне пiтнiння. Призначте доцiльнi додатковi обстеження:
A. Пункцiйна бiопсiя лiмфатичних вузлiв
B. Проба Пiрке або Манту
C. Реакцiя Вассермана
D. КТ шийного вiддiлу хребта
E. Клiнiчнi аналiзи кровi та сечi
18. На консультацiю до лiкаря-стоматолога
звернувся хворий 20-ти рокiв. Скаржиться на
тривале пiдвищення температури, безсоння,
схуднення на 13 кг протягом 5-ти мiсяцiв. Блiдий. Не має постiйного мiсця проживання. За
даними консультацiй терапевта - збiльшення
всiх груп лiмфовузлiв, гепатолiєнальний синдром. У кровi: лейкоцити - 2, 2 · 109 /л. Який
найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. ВIЛ-iнфекцiя
B. Хронiосепсiс
C. Туберкульоз
D. Iнфекцiйний мононуклеоз
E. Лiмфогранулематоз

