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Терапевтична стоматологiя

1. З вогнища ураження в ретромолярной дiлянцi взято бiоптат. Патогiстологiчнi
данi: спостерiгається полiморфiзм клiтин
шипуватого шару, збiльшення числа мiтозiв, гiгантськi багатоядернi клiтини, акантоз, паракератоз частини клiтин шипуватого шару, вiдзначаються ”роговi перлини”.
Якому захворюванню вiдповiдає дана патогiстологiчна картина?
A. Хвороба Боуена
B. Червоний вовчак
C. Лейкоплакiя
D. Бородавчаста форма червоного плескатого лишаю
E. Кератоакантома
2. При профiлактичному оглядi ротової порожнини у хворого 40-ка рокiв виявленi
змiни наступного характеру: маргiнальна
частина ясен валикоподiбно 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
3. 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
4. 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:
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A. Хронiчний гранулюючий перiодонтит
B. Загострення хронiчного гранулюючого
перiодонтиту
C. Хронiчний фiброзний перiодонтит
D. Радiкулярна кiста
E. Хронiчний гранулематозний перiодонтит
5. 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
6. 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:
A. Ексфолiативний хейлiт
B. Червоний вовчак
C. Метеорологiчний хейлiт
D. Алергiчний хейлiт
E. Екзематозний хейлiт
7. Жiнка 36-ти рокiв скаржиться на сухiсть та лущення червоної облямiвки нижньої губи. Сухiсть i лущення турбують
протягом мiсяця. Змащування iндиферентними мазями ефекту не дає. Об’єктивно:
червона облямiвка нижньої губи насичено
червоного кольору, помiрно iнфiльтрована, вкрита щiльно посадженими бiлуватосiрими лусочками, при спробi видалення
яких вiдзначаються бiль i кровотеча. На
периферiї вогнища визначаються дiлянки
помутнiння епiтелiю у виглядi нерiвномiрно виражених смужок бiлого кольору, а в
центрi вогнища - дiлянки западання. Який
найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Червоний вовчак
B. Кандидозний хейлiт
C. Червоний плескатий лишай
D. Лейкоплакiя
E. Ексфолiативний хейлiт
8. 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.

Терапевтична стоматологiя

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. 9. 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?
A. Призначити фiзiотерапевтичнi процедури
B. Полоскання антисептиком
C. Зробити розрiз вздовж перехiдної складки
D. Забезпечити провiдникову анестезiю
E. Забезпечити iнфiльтрацiйну анестезiю
10. Хворий 20-ти рокiв звернувся зi скаргами на виникнення безпричинних больових
нападiв (5-7 хвилин) в дiлянцi 36 зуба протягом доби. Об’єктивно: в 36 зубi глибока
карiозна порожнина на жувальнiй поверхнi. Зондування болiсне в однiй точцi, холодова проба болiсна, з пiслядiєю 5 хвилин.
Перкусiя безболiсна. На рентгенограмi кореневi канали мають незначний вигин, просвiт каналiв чiтко вiдображений. Зуб планується як опора для мостоподiбного протеза. Який з перерахованих методiв лiкування є найбiльш прийнятним?
A. Вiтальна екстирпацiя
B. Бiологiчний метод
C. Вiтальна ампутацiя
D. Девiтальна ампутацiя
E. Комбiнований метод
11. 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 зондуваннi. Холодна вода болю
не викликає. Визначте попереднiй дiагноз:
A. Ерозiя емалi
B. Клиновидний дефект
C. Поверхневий карiєс
D. Гiпоплазiї
E. Флюороз
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12. 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
13. 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, кровоточить 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
14. Хворий 45-ти рокiв скаржиться на ниючий, тривалий бiль в 46 зубi, який з’являється пiд дiєю температурних i хiмiчних
подразникiв. При оглядi 46 зуба в пришийковiй областi на вестибулярнiй поверхнi
глибока карiозна порожнина, заповнена
пiгментованим розм’якшеним дентином.
Зондування рiзко болюче в однiй точцi. На
холодну воду з’являється повiльно наростаючий ниючий бiль. Поставте дiагноз:
A. Хронiчний фiброзний пульпiт
B. Гострий глибокий карiєс
C. Хронiчний глибокий карiєс
D. Хронiчний гангренозний пульпiт
E. Хронiчний фiброзний перiодонтит
15. Пацiєнт 38-ми рокiв звернувся до лiкаря. Пiсля збору анамнезу i проведення
обстеження виявлено загострення генералiзованого пародонтиту II ступеня, глибина пародонтальних кишень - 3-5 мм. Пiсля
усунення мiсцевих факторiв, а також пiсля
проведення протизапального лiкування необхiдно перейти до усунення пародонтальних кишень. Який метод слiд застосувати?

Терапевтична стоматологiя

A. Кюретаж
B. Гiнгiвектомiя
C. Гiнгiвотомiя
D. Клаптикова операцiя
E. Пластика присiнка
16. Хворий 38-ми рокiв, електрозварник,
зловживає палiнням, з’явився для протезування зубiв, але на нижнiй губi, посерединi, на фонi незмiненої червоної облямiвки визначається чiтко обмежене вогнище ураження 6х4 мм полiгональної форми,
сiрувато-бiлого кольору, вкрите дрiбними
щiльно прикрiпленими лусочками i виглядає на рiвнi (не пiдвищується i не западає)
червоної облямiвки. Пальпацiя вогнища безболiсна, без ущiльнення основи; при бiчнiй пальпацiї - поверхня ураження ущiльнена. Регiонарнi лiмфовузли без змiн. Ваш
попереднiй дiагноз:
A. Обмежений передраковий гiперкератоз
B. Бородавчатий передрак
C. Червоний вовчак
D. Рак нижньої губи
E. Червоний плескатий лишай, гiперкератотична форма
17. Дiвчина 20-ти рокiв скаржиться на болiснiсть i виражену кровоточивiсть ясен пiд
час чищення i прийомi навiть м’якої їжi.
Об’єктивно: слизова оболонка ясен набрякла, гiперемована, кровить при найменшому дотику. Зуби вкритi помiрною кiлькiстю
м’якого зубного нальоту. Яку пасту необхiдно рекомендувати цiй хворiй для чищення
зубiв, проводячи комплексну терапiю захворювання?
A. Пасту, що мiстить настої лiкарських трав
B. Пасту, що мiстить мiнеральнi компоненти
C. Фторвмiсну пасту
D. Пасту, що мiстить протигрибковi засоби
E. Гелеву з мiкроелементами
18. Хворий 50-ти рокiв скаржиться на змiну кольору ясен, бiль при вживаннi гострої
їжi, слабкiсть, дратiвливiсть. Зазначає, що
перiодично виникають плями i бульбашки
на шкiрi. Тривалий час працює в гальванiчному цеху. При оглядi хворий блiдий, на
яснах виявлена облямiвка сiро-чорного кольору, на слизовiй порожнинi рота поодинокi ерозiї, болючi при пальпацiї. Поставте
попереднiй дiагноз:
A. Iнтоксикацiя солями свинцю
B. Виразково-некротичний стоматит Венсана
C. Отруєння солями ртутi
D. Гострий лейкоз
E. Багатоформна ексудативна еритема
19. Чоловiку 32-х рокiв встановлений дiагноз: виразковий гiнгiвiт. Пiсля антисептичної обробки порожнини рота пiд анестезiєю лiкар провiв видалення зубних вiдкла-
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день i некротичного нальоту. Планується
закiнчити вiдвiдування накладенням ясенної пов’язки. Який препарат етiотропної дiї
необхiдно ввести в склад ясенної пов’язки?
A. Метронiдазол
B. Контрикал
C. Метилурацил
D. Пiмафуцин
E. Терилiтин
20. 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:
A. Зняття штучної коронки
B. Гiнгiвектомiя
C. Протизапальна терапiя
D. Кюретаж пародонтальної кишенi
E. Склерозуюча терапiя
21. Хворий 45-ти рокiв з’явився зi скаргами
на кровоточивiсть ясен, неприємний запах
з рота. Пiсля обстеження поставлений попереднiй дiагноз: хронiчний генералiзований пародонтит II ступеня важкостi. Для
уточнення остаточного дiагнозу найбiльш
доцiльно:
A. Зробити рентгенографiю
B. Визначити глибину пародонтальних
кишень
C. Визначити рухомiсть зубiв
D. Провести пробу Кулаженко
E. Провести пробу Кетчке
22. Хвора 67-ми рокiв скаржиться на появу
виразки на слизовiй оболонцi порожнини
рота, бiль при прийманнi їжi. Iз анамнезу: страждає на декомпенсованi вади серця. Об’єктивно: в задньому вiддiлi слизової
оболонки щоки злiва визначається виразка неправильної форми, вкрита бiло-сiрим
нальотом. В навколишнiх тканинах вiдсутня запальна реакцiя слизової оболонки.
Назвiть попереднiй дiагноз:
A. Трофiчна виразка
B. Виразково-некротичний стоматит
C. Ракова виразка
D. Декубiтальна виразка
E. Туберкульозна виразка
23. Хворий 53-х рокiв скаржиться на пiдвищену чутливiсть зубiв до хiмiчних подразникiв. Об’єктивно: ясна блiдо-рожевого
кольору, коренi оголенi до 1/3 довжини.

Терапевтична стоматологiя

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
24. Хворий 18-ти рокiв скаржиться на наявнiсть порожнини в 27 зубi, бiль пiд час
вживання твердої їжi. В анамнезi: сильнi
болi в 27 зубi рiк тому, до лiкаря не звертався. Об’єктивно: на жувальнiй поверхнi
27 зуба глибока карiозна порожнина, сполучена з пульповою камерою, виповнена
розростанням грануляцiйної тканини, що
охоплює майже всю карiозну порожнину.
Зондування грануляцiй спричиняє кровоточивiсть та незначний бiль. Перкусiя безболiсна. ЕОД- 45 мкА. Визначте дiагноз:
A. Хронiчний гiпертрофiчний пульпiт
B. Хронiчний фiброзний пульпiт
C. Хронiчний гiпертрофiчний гiнгiвiт
D. Хронiчний фiброзний перiодонтит
E. Хронiчний гранулюючий перiодонтит
25. 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
26. Хворий 25-ти рокiв скаржиться на наявнiсть порожнини у зубi на нижнiй щелепi
злiва, бiль вiд солодкого, кислого i пiд час
прийому твердої їжi. Об’єктивно: в 16 зубi глибока карiозна порожнина, виповнена
свiтлим розм’якшеним дентином. Зондування болiсне по дну карiозної порожнини,
реакцiя на холод болiсна, зникає вiдразу
пiсля усунення подразника. Який найбiльш
iмовiрний дiагноз?
A. Гострий глибокий карiєс
B. Хронiчний глибокий карiєс
C. Гострий вогнищевий пульпiт
D. Хронiчний фiброзний пульпiт
E. Гострий середнiй карiєс
27. Хворий 50-ти рокiв скаржиться на болiсний дефект щiлиноподiбної форми нижньої губи, який з’явився мiсяць тому.
Об’єктивно: встановлено сухiсть нижньої
губи, лiнiйне порушення цiлiсностi черво-
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ної облямiвки нижньої губи, що частково
переходить на слизову оболонку, локалiзується в середнiй частинi, вкрите кров’янистою кiркою. Встановiть можливий дiагноз:
A. Хронiчна трiщина губи
B. Атопiчний хейлiт
C. Хронiчна лiмфедема губ
D. Гранулематозний хейлiт Мiшера
E. Синдром Мелькерсона-Розенталя
28. 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
29. Група спецiалiстiв проводить епiдемiологiчне обстеження певних вiкових груп
по вивченню поширеностi ознак ураження
пародонта i потреб у лiкуваннi. За допомогою якого iндексу вивчаються цi показники?
A. CPITN (ВООЗ)
B. PMA (Парма)
C. PDI (Рамф’єрда)
D. PHI-S (Грiна-Вермiльйона)
E. PI (Рассела)
30. Пiд час лiкування гострого глибокого
карiєсу 16 зуба у пацiєнтки 18-ти рокiв було
перфоровано пульпову камеру. Перфорацiя у виглядi крапки в проекцiї рогу пульпи.
Яку тактику лiкування доцiльно застосувати в даному випадку?
A. Бiологiчний метод
B. Вiтальна екстирпацiя
C. Девiтальна ампутацiя
D. Девiтальна екстирпацiя
E. Накласти iзоляцiйну прокладку та постiйну пломбу
31. 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. ЕОД- 70 мкА.
Який остаточний дiагноз?

Терапевтична стоматологiя

A. Хронiчний гангренозний пульпiт
B. Хронiчний фiброзний пульпiт
C. Гострий гнiйний пульпiт
D. Хронiчний фiброзний перiодонтит
E. Загострення хронiчного фiброзного
перiодонтиту
32. Пацiєнтка скаржиться на бiль вiд термiчних подразникiв в нижнiй щелепi справа,
що швидко зникає пiсля їх усунення. Об’єктивно: на жувальнiй поверхнi 26 зуба карiозна порожнина з вузьким ”вхiдним” отвором в межах плащового дентину. Дентин
розм’якшений, свiтлого кольору. Перкусiя
26 зуба безболiсна. Поставте дiагноз:
A. Гострий середнiй карiєс
B. Хронiчний поверхневий карiєс
C. Гострий глибокий карiєс
D. Хронiчний середнiй карiєс
E. Хронiчний глибокий карiєс
33. Пацiєнт 24-х рокiв звернулася в стоматологiчний кабiнет зi скаргами на наявнiсть крейдоподiбних плям на зубах в
фронтальнiй дiлянцi. Об’єктивно: на 11,
21, 31, 41 зубах - крейдоподiбнi плями, мiж
якими є дiлянки здорової незмiненої емалi.
Поверхня плям гладка, термопроба негативна. Дитинство проводив в мiсцевостi з
вмiстом фтору в питнiй водi - 1,8 мг/л. Який
найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Ендемiчний флюороз
B. Мiсцева гiпоплазiя емалi
C. Гiперплазiя емалi
D. Гострий поверхневий карiєс
E. Хронiчний поверхневий карiєс
34. У пацiєнта 34-х рокiв постiйнi ниючi
болi у зубi, що посилюються пiд час накушування. Тиждень тому зуб лiкований з
приводу глибокого 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
35. 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?
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A. Волосатий (чорний) язик
B. Ромбоподiбний язик
C. Складчастий язик
D. Десквамативний глосит
E. Географiчний язик
36. Органiзовується мiська стоматологiчна полiклiнiка. В лiкувально-хiрургiчному
вiддiленi планується 38 посад лiкарiвстоматологiв. Скiльки посад завiдуючих
вiддiленням має бути згiдно нормативам?
A. 3
B. 4
C. 2
D. 1
E. 5
37. Пацiєнту 35-ти рокiв проводиться лiкування хронiчного фiброзного пульпiту 25
зуба. Планується пломбування каналу методом вертикальної конденсацiї розiгрiтої
гутаперчi. Який iнструмент необхiдний для
конденсацiї гутаперчi?
A. Плагер
B. Спредер
C. Ендодонтичний зонд
D. Коренева голка
E. К-файл
38. Пацiєнтка 27-ми рокiв звернулася в стоматологiчну клiнiку зi скаргами на естетичний дефект в областi верхнiх центральних рiзцiв. Поставлений дiагноз: хронiчний
глибокий карiєс, IV клас за Блеком. Планується естетична реставрацiя 11 i 21 зубiв.
Виберiть матерiал з найкращим поєднанням мiцностi i естетичних властивостей:
A. Гiбриднi композити
B. Макронаповненi композити
C. Мiкронаповненi композити
D. Компомери
E. Рiдкi композити
39. Пацiєнт 30-ти рокiв звернувся до
лiкаря-стоматолога зi скаргами на випадiння пломби з зуба на верхнiй щелепi справа.
Об’єктивно: в 16 зубi глибока карiозна порожнина, виповнена щiльним пiгментованим дентином. Який шар дентину утворюється в результатi подразнення зуба карiозним процесом?
A. Третинний
B. Вторинний
C. Первинний
D. Гiбридний
E. Предентин
40. Хворому 32-х рокiв поставлений дiагноз хронiчний фiброзний пульпiт 27 зуба.
Планується проведення лiкування методом
вiтальної екстирпацiї з використанням анестетика амiдного ряду для туберальної та
пiднебiнної анестезiї. Виберiть розчин для
анестезiї:

Терапевтична стоматологiя

A. Мепiвастезин 3%
B. Анестезин 5%
C. Лiдокаїн 10%
D. Новокаїн 2%
E. Дикаїн 2%
41. При профiлактичному оглядi стоматологом у пацiєнта 20-ти рокiв виявленi
дефекти емалi у виглядi шорохуватих бiлих
плям з нерiвними контурами в пришийковiй областi вестибулярної поверхнi 11 i 12
зубiв, якi зафарбовуються 2% розчином
метиленового синього. Встановiть дiагноз:
A. Гострий початковий карiєс 11 i 12 зубiв V
клас за Блеком
B. Гострий поверхневий карiєс 11 i 12 зубiв
V клас за Блеком
C. Гострий початковий карiєс 11 i 12 зубiв
III клас за Блеком
D. Гострий поверхневий карiєс 11 i 12 зубiв
III клас за Блеком
E. Вогнищева гiпоплазiя емалi 11 i 12 зубiв
42. Хлопець 18-ти рокiв звернувся до
лiкаря-стоматолога зi скаргами на чутливiсть зубiв при вживаннi солодкого на нижнiй щелепi злiва. При оглядi: на жувальнiй поверхнi 37 зуба емаль у фiсурах бiлого
кольору, без блиску, крихка (вiдколюється)
при зондуваннi. Встановiть дiагноз:
A. Гострий поверхневий карiєс 37 зуба
B. Хронiчний поверхневий карiєс 37 зуба
C. Гострий початковий карiєс 37 зуба
D. Хронiчний початковий карiєс 37 зуба
E. Хронiчний середнiй карiєс 37 зуба
43. На прийом до лiкаря-стоматолога звернулася пацiєнтка 28-ми рокiв з метою санацiї порожнини рота. Поставлений дiагноз:
гострий глибокий карiєс 24 зуба. В анамнезi: сезонний алергiчний ринiт i медикаментозна алергiя, яка проявляється висипом на
шкiрi i набряком Квiнке. Чи проводилося
ранiше мiсцеве знеболення у стоматолога,
пацiєнтка не пам’ятає. Якою має бути тактика лiкаря-стоматолога при проведеннi
анестезiї в даному випадку?
A. Направлення до лiкаря-алерголога для
консультацiї i проведення алергологiчних
проб на анестетики
B. Проведення внутрiшньошкiрної проби
на анестетик в стоматологiчному крiслi
безпосередньо перед анестезiєю
C. Проведення скарифiкацiйної проби на
анестетик в стоматологiчному крiслi безпосередньо перед анестезiєю
D. Виконати анестезiю анестетиком амiдного ряду
E. Виконати анестезiю анестетиком ефiрного ряду
44. Жiнка 20-ти рокiв на 22 тижнi вагiтностi звернулася до лiкаря-стоматолога
зi скаргами на чутливiсть верхнiх переднiх
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зубiв вiд термiчних подразникiв, яка з’явилася мiсяць тому. Поставлений дiагноз:
гострий початковий карiєс 12, 11, 21, 22 зубiв, V клас за Блеком. Гiгiєнiчний iндекс
Федорова-Володкiної - 1,8. Визначте оптимальну тактику лiкування:
A. Проведення професiйного чищення зубiв
i ремiнералiзуючої терапiї
B. Проведення професiйного чищення зубiв
i пломбування 12, 11, 21, 22 зубiв
C. Вiдкласти лiкування до 30-го тижня
вагiтностi
D. Ремiнералiзуюча терапiя i пломбування
12, 11, 21, 22 зубiв
E. Проведення професiйного чищення зубiв, ремiнералiзуючої терапiї i пломбування
12, 11, 21, 22 зубiв
45. У пацiєнта 41-го року пiсля видалення
46 зуба, на контактно-дистальнiй поверхнi
45 зуба виявлений дефект в межах емалi з
нечiткими контурами, темно-коричневого
кольору, крихкий (вiдколюється) при зондуваннi. Встановiть дiагноз:
A. Хронiчний поверхневий карiєс II клас за
Блеком
B. Хронiчний початковий карiєс IV клас за
Блеком
C. Хронiчний середнiй карiєс IV клас за
Блеком
D. Хронiчний початковий карiєс II клас за
Блеком
E. Хронiчний поверхневий карiєс IV клас за
Блеком
46. Пацiєнту 25-ти рокiв встановлений дiагноз: гострий глибокий карiєс 13 зуба V
клас за Блеком. Планується проведення
естетичної реставрацiї 13 зуба фотополiмерним композитним матерiалом. Який
матерiал слiд використати для прокладки
на дно карiозної порожнини в даному випадку?
A. Кальцiйвмiсна паста
B. Дентин-паста
C. Девiталiзуюча паста
D. Резорцин-формалiнова паста
E. Йодоформна паста
47. Пацiєнту показане ендодонтичне лiкування 21 зуба. Iнструментальна обробка каналу проводиться ручними ендодонтичними iнструментами. Як називається
ендодонтичний iнструмент, виготовлений
шляхом спiральної конусоподiбної нарiзки
(виточування) сталевого дроту круглого
перерiзу (фрезерування)?
A. Н-файл
B. К-файл
C. К-ример
D. Спредер
E. Плагер

Хiрургiчна стоматологiя
1. Хвора 66-ти рокiв скаржиться на ниючий бiль в лiвiй привушно-жувальнiй дiлянцi,
наростання асиметрiї обличчя, яку помiтила
2-3 мiсяцi тому. Об’єктивно: хвора зниженого
харчування, блiда, вiдзначається парез мiмiчних м’язiв обличчя злiва. Попереду мочки
вуха наявний горбистий iнфiльтрат без чiтких
меж, розмiром 4х5 см, спаяний з навколишнiми тканинами, помiрно болiсний. Шкiра над
ним цiанотичного кольору, напружена, спаяна з пiдлеглими тканинами. З протоки лiвої
привушної слинної залози слини отримати не
вдалося. Пiднижньощелепнi i шийнi лiмфовузли злiва збiльшенi. На оглядовiй рентгенограмi нижньої щелепи порушень структури
кiсткової тканини не вiдзначається. Вкажiть
найбiльш iмовiрний дiагноз:

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

A. Аденокарцинома
B. Актиномiкоз лiвої привушно-жувальної
дiлянки
C. Псевдопаротит Герценберга
D. Змiшана пухлина лiвої привушної слинної
залози
E. Загострення хронiчного паротиту

A. Кiста носо-пiднебiнного каналу
B. Фолiкулярна кiста верхньої щелепи
C. Радикулярна кiста верхньої щелепи
D. Амелобластома верхньої щелепи
E. Остеобластокластома верхньої щелепи

2. Пiсля видалення 27 зуба у хiрургастоматолога виникла пiдозра на перфорацiю
гайморової пазухи. Для уточнення дiагнозу лiкар вирiшив провести носоротову пробу. Якi
дiї потрiбно виконати хворому?
A. Закрити пальцями нiс i намагатися видихнути повiтря через нiс, при цьому стежити за
лункою 27 зуба
B. Закрити пальцями нiс i видихнути повiтря
через рот, слiдкуючи за лункою 27 зуба
C. Вдихнути повiтря через нiс, слiдкуючи за
лункою 27 зуба
D. Зробити вдих через нiс i видихнути через
рот, затуливши при цьому нiс
E. Вдихнути повiтря через рот, слiдкуючи за
лункою 27 зуба
3. Хвора 48-ми рокiв була доставлена в лiкарню зi скаргами на наявнiсть рани щоки,
а також сильний головний бiль, нудоту, запаморочення. З анамнезу: травма при падiннi.
Пiсля обстеження був встановлений дiагноз:
забiйно-рвана рана щоки. Закрита черепномозкова травма. Струс головного мозку. До
яких пошкоджень можна вiднести дану травму?
A. Поєднане
B. Iзольоване
C. Комбiноване
D. Множинне
E. Поодиноке
4. Хворий 16-ти рокiв звернувся до лiкаря зi
скаргами на збiльшення лiмфовузлiв i норицю 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?
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5. Хворий 48-ми рокiв скаржиться на пухлиноподiбне утворення на твердому пiднебiннi.
Пiд час обстеження в передньому вiддiлi пiднебiння виявлено напiвкулясте випинання з
чiткими межами. 11, 21 зуби iнтактнi. Рентгенологiчно наявне вогнище гомогенного розрiдження кiсткової тканини з чiткими межами, розмiрами 3,5х2,5 см. На тлi розрiдження
кiсткової тканини проектуються коренi iнтактних 11, 21 зубiв, перiодонтальна щiлина простежується. Поставте попереднiй дiагноз:

6. Хвора 57-ми рокiв звернулася до лiкаря для
видалення 34 зуба з приводу загострення хронiчного перiодонтиту. Коронкова частина зуба збережена на 2/3. 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
7. Встановлено, що хворий отримав хiмiчний
опiк обличчя сiрчаною кислотою. Яку речовину необхiдно використовувати для обробки
рани з метою нейтралiзацiї?
A. Луг
B. Проточна вода
C. Антисептик
D. Кислота
E. Спирт
8. У хворого в дiлянцi нижньої губи є щiльний
безболiсний iнфiльтрат 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
9. Пацiєнтка 18-ти рокiв звернулась до лiкарястоматолога на консультацiю з приводу наявностi новоутворення лобної дiлянки. На
лобнiй дiлянцi вiдмiчається рожево-червона
пляма шкiри напiвкруглої форми з чiткими
контурами, розмiром 3-4 см. При натискуваннi на ушкоджену дiлянку тiла пальцями шкiра змiнюється у кольорi, стає бiлiшою. При
припиненнi тиску шкiра набуває попередньо-
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го рожево-червоного кольору. При нахиленнi
голови пляма стає бiльш насиченою в кольорi i збiльшується в об’ємi; пацiєнтка пiднiмає
голову - пляма поступово набуває червонорожевого кольору. Який найбiльш iмовiрний
дiагноз?
A. Капiлярна гемангiома
B. Кавернозна гемангiома
C. Родима пляма (невус)
D. Лiмфангiома
E. Нейрофiброматоз
10. 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
11. Хворий 28-ми рокiв отримав удар в пiдборiддя. Скаржиться на бiль в боковiй дiлянцi обличчя справа. При оглядi вiдзначається
асиметрiя обличчя за рахунок набряку тканин
верхньої частини правої привушної дiлянки,
вiдкривання рота болiсне, обмежене, змiщення щелепи в правий бiк, косий правобiчний
прикус. Який попереднiй дiагноз у хворого?
A. Травматичний перелом шийки суглобового
вiдростку нижньої щелепи зi змiщенням вiдламкiв
B. Травматичний однобiчний перелом тiла
нижньої щелепи зi змiщенням вiдламкiв
C. Травматичний подвiйний перелом тiла
нижньої щелепи зi змiщенням вiдламкiв
D. Травматичний ментальний перелом нижньої щелепи зi змiщенням вiдламкiв
E. Травматичний центральний перелом нижньої щелепи зi змiщенням вiдламкiв
12. Хворий 35-ти рокiв госпiталiзований до
щелепно-лицевого вiддiлення зi скаргами на
рухливiсть 38, 37, 36 зубiв, наявнiсть норицевого ходу у дiлянцi лунки 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. Гострий перiостит
D. Хронiчний перiостит
E. Актиномiкоз
13. В хiрургiчне вiддiлення стоматологiчної
полiклiнiки звернувся пацiєнт 29-ти рокiв
зi скаргами на болiсну припухлiсть обличчя справа, що з’явилась 1,5-2 мiсяцi тому i
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поступово збiльшувалась. Об’єктивно: вiдкривання рота вiльне, обличчя асиметричне
за рахунок припухлостi в правiй привушножувальнiй дiлянцi. Шкiра над припухлiстю
гiперемована, набрякла, пальпаторно визначається болiсний iнфiльтрат розмiром до 3 см.
При масуваннi iз вивiдної протоки правої привушної слинної залози видiляється прозора
слина. Яке захворювання можна запiдозрити
у пацiєнта?
A. Хронiчний гнiйний лiмфаденiт правої
привушно-жувальної дiлянки
B. Гострий гнiйний паротит справа
C. Фурункул правої привушно-жувальної дiлянки
D. Хронiчний iнтерстицiальний паротит справа
E. Субмасетерiальний абсцес справа
14. 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
15. Хворий 28-ми рокiв звернувся у вiддiлення
ЩЛХ зi скаргами на наявнiсть новоутворення
на шкiрi в пiдщелепнiй дiлянцi справа, що з’явилось приблизно 2 роки тому. Досить часто
пiд час голiння вiдбувалось травмування новоутворення. Встановлено дiагноз: папiлома.
Пiд час огляду дiлянки новоутворення виявлено наявнiсть виразки на тлi гiперемiйованої шкiри. Яка повинна бути тактика хiрургастоматолога?
A. Виключення малiгнiзацiї папiломи. Видалення папiломи
B. Антибактерiальна, протизапальна терапiя,
спостереження
C. Видалення папiломи. Пiсляоперацiйна променева терапiя
D. Протизапальна терапiя, пiсля чого видалення папiломи
E. Протизапальна терапiя з наступним спостереженням
16. До вiддiлення хiрургiчної стоматологiї надiйшла хвора з скаргами на припухлiсть правої половини обличчя, погане самопочуття.
З анамнезу вiдомо: тиждень тому на правiй
половинi обличчя вiдчула свербiння шкiри i
помiтила невеликий щiльний вузлик. Почала
прикладати рiзнi мазi. Припухлiсть стала наростати, з’явився бiль, лихоманка. Об’єктивно: загальний стан середньої важкостi, температура тiла до 39o C . Щiчна дiлянка справа набрякла, шкiра гiперемована, в центрi набряк
овальної форми, припiднятий над поверхнею
оточуючих тканин, на верхiвцi якого помiтна
чорна кiрочка. При пальпацiї: болючий iнфiльтрат дiаметром 3,5 см, пiднижньощелепнi
лiмфатичнi вузли збiльшенi та болючi. Вiдкривання рота дещо обмежене, порожнина
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рота санована. Встановiть дiагноз:
A. Фурункул
B. Карбункул
C. Флебiт лицевої вени
D. Гострий лiмфаденiт
E. Гострий лiмфангоїт
17. 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
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. Слинокам’яна хвороба пiдщелепної слинної
залози справа
B. Гострий серозний лiмфаденiт пiдщелепної
дiлянки справа
C. Абсцес пiдпiдборiдної дiлянки справа
D. Загострення слинокам’яної хвороби пiдщелепної слинної залози справа
E. Абсцес пiдщелепної дiлянки справа
18. 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
19. 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 змiщеннi 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 21зубiв
20. Хворому поставлений дiагноз: рак правої
привушної слинної залози T2N2M0. Який метод лiкування показано хворому?
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A. Комбiнована терапiя
B. Променева терапiя
C. Хiмiотерапiя
D. Хiрургiчне видалення новоутворення
E. Хiрургiчне видалення лiмфатичного вузла
21. 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
22. Хвора 27-ми рокiв скаржиться на загальну
слабкiсть, бiль в нижнiй щелепi, при ковтаннi.
Два днi тому почав болiти 38 зуб. Вiдкривання рота неможливе. Яку анестезiю необхiдно
виконати для огляду ротової порожнини та
видалення 38 зуба?
A. За Берше-Дубовим
B. Ментальна
C. За Верлоцьким
D. Туберальна
E. Iнфiльтрацiйна
23. Хворий звернувся зi скаргами на зруйновану коронку 16 зуба. При об’єктивному обстеженнi: коронкова частина 16 зуба зруйнована
повнiстю. Дiагностовано: хронiчний гранулюючий перiодонтит 16 зуба. Хворому показане
видалення даного зуба. Пiд яким знеболенням
доцiльно виконати цю операцiю?
A. Туберальна i палатинальна анестезiя
B. Iнфраорбiтальна анестезiя
C. Туберальна анестезiя
D. Iнфраорбiтальна та туберальна анестезiя
E. Туберальна i рiзцева анестезiя
24. 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
25. Хворому 38-ми рокiв показане видалення
12 зуба. Який метод знеболення слiд застосувати при видаленнi цього зуба?
A. Пiдочна та рiзцева
B. Пiдочна та пiднебiнна
C. Рiзцева
D. Пiдочна, пiднебiнна та рiзцева
E. Пiдочна
26. 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?
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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
27. 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
28. До лiкаря звернулася хвора з приводу
утвору в пiд’язиковiй дiлянцi, який утруднює
мову та процес вживання їжi. При оглядi в
пiд’язиковiй дiлянцi вiдзначено утвiр м’якоеластичної консистенцiї, з гладкою поверхнею, чiткими контурами та розмiром 1 см
в дiаметрi. Пiд час пальпацiї вiдзначається
симптом флюктуацiї. Слизова оболонка порожнини рота над утвором розтягнена, напiвпрозора з блакитним вiдтiнком. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Ранула пiд’язикової слинної залози
B. Аденолiмфома
C. Змiшана пухлина пiдщелепної слинної залози
D. Гемангiома пiд’язикової дiлянки
E. Калькульозний сiалоаденiт
29. Хвора 18-ти рокiв у дитинствi була оперована з приводу двобiчного повного незрощення верхньої губи. При оглядi на значно сплощенiй верхнiй губi спостерiгаються множиннi рубцi, виразної асиметрiї не вiдзначається,
але є порушення форми верхньої губи. Широкi основи крил носа симетрично змiщенi у бiк
та дозаду, перегородка носа вкорочена, роздвоєний кiнчик носа пiдтягнутий до верхньої
губи, спинка носа має дугоподiбну форму. Якi
змiни здiйснюються з кiстками щелеп?
A. Верхнi щелепи вiдстають у ростi, мiжщелепна кiстка внаслiдок порушення безперервностi м’язового шару губи просувається допереду
B. Нижня щелепа внаслiдок зменшення
жувального навантаження вiдстає у ростi,
сплощуються верхнi щелепи
C. Верхнi щелепи недорозвиненi у фронтальнiй дiлянцi, у бiчних вiддiлах не змiненi
D. Верхня та нижня щелепи внаслiдок зменшення функцiонального навантаження недорозвиненi, сплощенi у фронтальнiй дiлянцi
E. Верхня та нижня щелепи внаслiдок порушення носового дихання сплощенi у бiчних
вiддiлах та сплощенi
30. Хворий звернувся зi скаргами на бiль в
нижнiй щелепi справа, утруднене вiдкривання рота. Об’єктивно: при зовнiшньому оглядi
обличчя симетричне, вiдкривання рота злегка
утруднене, тризм - 1 ступеня. Слизова оболонка за 47 зубом набрякла, гiперемована, болiсна при пальпацiї, видно медiальнi горби 48
зуба, що не прорiзався повнiстю. Який дiагноз
можна припустити?
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A. Перикоронарит
B. Загострення хронiчного гранулюючого
перiодонтиту
C. Гострий одонтогенний остеомiєлiт
D. Гострий одонтогенний перiостит
E. Абсцес крило-нижньощелепного простору
31. Хвора 37-ми рокiв звернулася до лiкарястоматолога з метою видалення 25 зуба. Який
метод знеболення треба застосувати?
A. Одностороння туберальна, iнфраорбiтальна, палатинальна анестезiя
B. Одностороння iнфраорбiтальна i палатинальна анестезiя
C. Одностороння туберальна i палатинальна
анестезiя
D. Одностороння iнфраорбiтальна i рiзцева
анестезiя
E. Двостороння центральна анестезiя
32. Дитина 2-х рокiв отримала травму зубiв.
Об’єктивно: коронки 51 i 61 зубiв коротшi вiд
сусiднiх на 1/3. Слизова оболонка в дiлянцi 51
i 61 зубiв гiперемована, набрякла. На рентгенограмi перiодонтальна щiлина в апiкальнiй
частинi коренiв 51 i 61 зубiв вiдсутня. Яка лiкувальна тактика буде оптимальною?
A. Диспансерне спостереження
B. Видалення 51, 61 зубiв
C. Репозицiя 51 i 61 зубiв
D. Лiгатурне шинування
E. Реплантацiя
33. Пацiєнтка 48-ми рокiв звернувся зi скаргами на субфебрильну температуру та наявнiсть
виразки на слизовiй оболонцi ясен в дiлянцi
молярiв, яка поступово збiльшується; розхитанiсть зубiв у зонi ураження. Об’єктивно: на
слизовiй оболонцi ясен в дiлянцi нижнiх лiвих молярiв мають мiсце двi поверхневi, рiзко болючi виразки, якi мають пiдритi краї.
Дно виразок зерняткового вигляду, вкрите
жовтувато-сiрим нальотом. Виразки оточенi
горбками. Шийки зубiв оголенi, спостерiгається патологiчна рухомiсть зубiв. Реґiональнi
лiмфатичнi вузли збiльшенi, болiснi, утворюють щiльнi пакети. Поставте попереднiй дiагноз:
A. Туберкульоз
B. Сифiлiс
C. Гострий афтозний стоматит
D. Ракова виразка
E. Трофiчна виразка
34. Хворий 36-ти рокiв звернувся зi скаргами
на наявнiсть виразки на нижнiй губi злiва. Три
тижнi тому з’явилося на губi незначне почервонiння округлої форми, яке з часом стало
iнтенсивнiшим i ущiльненим. В центрi його
утворилася виразка 2-3 днi тому, а пiд щелепою з’явилися множиннi вузлики, якi хворому
не болять. Об’єктивно: на слизовiй оболонцi
нижньої губи злiва виразка овальної форми
розмiром 1,2 см з рiвними, чiткими межами,
яскраво-червоним блискучим дном. Краї виразки мають вигляд валика, що плавно спускається до низу, а в її основi щiльний безболiсний iнфiльтрат. Пiдщелепнi лiмфовузли
збiльшенi, безболiснi. Шкiра над ними не змi-
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нена. Якому захворюванню вiдповiдає клiнiчна картина?

клi. Який вид хiрургiчної обробки рани проводиться на даному етапi?

A. Сифiлiс (первинний перiод)
B. Виразковий хейлiт
C. Рак губи
D. Трофiчна виразка
E. Червоний вовчак

A. Пiзня первинна
B. Рання первинна
C. Вторинна
D. Вiдтермiнована первинна
E. .

35. До щелепно-лицевого вiддiлення доставлено хворого зi скаргами на неможливiсть закрити рота. Стан виник пiд час вiдкушування
яблука. Об’єктивно: обличчя хворого виражає 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?

40. Дiвчина 18-ти рокiв звернулася до стоматолога зi скаргами на бiль в привушних дiлянках, загальне нездужання. При оглядi вiдзначається припухлiсть привушних дiлянок з
обох сторiн, болюче вiдкривання рота, в ротовiй порожнинi - гiперемiя та набряк слизової
оболонки навколо гирл протокiв привушних
слинних залоз. Наявнi симптоми загальної iнтоксикацiї: температура тiла - 38o C , бiль в м’язах. Встановiть попереднiй дiагноз:

A. Вивих правого СНЩС
B. Перелом гiлки нижньої щелепи
C. Гострий артрит СНЩС
D. Больова дисфункцiя СНЩС
E. Двобiчний вивих СНЩС
36. У хворого дiагностовано амелобластому
нижньої щелепи. Який вид хiрургiчного лiкування показаний цьому хворому?
A. Резекцiя нижньої щелепи, вiдступивши 1,5
см вiд вогнища ураження
B. Вишкрiбання пухлини в межах здорових
тканин
C. Крiодеструкцiя пухлини
D. Цистектомiя
E. Проводиться тiльки консервативне лiкування

A. Гострий епiдемiчний паротит
B. Гострий неепiдемiчний паротит
C. Флегмона привушно-жувальної дiлянки
D. Гострий гнiйний лiмфаденiт
E. Псевдопаротит Герценберга
41. Чоловiковi 29-ти рокiв поставлено дiагноз:
перелом верхньої щелепи за середнiм типом.
Лiнiя розлому симетрична з обох бокiв. В яких
межах може бути порушена чутливiсть зубiв
та слизової оболонки?
A. Вiд 15 до 25 зуба
B. Вiд 11 до 21 зуба
C. Вiд 13 до 23 зуба
D. Вiд 18 до 28 зуба
E. -

37. 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:

42. До лiкаря-стоматолога звернулася хвора 28-ми рокiв зi скаргами на ниючий бiль
при накушуваннi в 16 зубi. Пiсля обстеження
поставлений дiагноз: загострення хронiчного
перiодонтиту. Показано видалення 16-го зуба.
Який вид щипцiв доцiльно використати для
видалення?

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

A. S-подiбної форми правi
B. S-подiбної форми лiвi
C. Прямi щипцi
D. Дзьобоподiбнi щипцi з щiчками, що не
сходяться
E. Дзьобоподiбнi щипцi зiгнутi по площинi

38. Хворий 21-го року три години тому отримав ножове поранення в дiлянцi правої щоки;
була кровотеча, на момент огляду припинилася. Об’єктивно: в дiлянцi правої щоки наявна рана з рiвними краями, яка не проникає
в порожнину рота, розмiром 4х1 см, заповнена згустком. Накладання яких швiв показане
хворому?
A. Первиннi глухi
B. Первиннi направляючi
C. Первиннi зближуючi
D. Раннi вториннi
E. Пiзнi вториннi
39. Хворий 25-ти рокiв доставлений у вiддiлення для надання спецiалiзованої допомоги через 48 годин пiсля отримання уламкового поранення щелепно-лицьової дiлянки. При оглядi велика зяюча рана м’яких тканин обличчя
неправильної форми, краї iнфiкованi, набря-

43. Пацiєнту показане проведення вестибулопластики на нижнiй щелепi. До якої патологiї
найчастiше призводить мiлкий присiнок порожнини рота?
A. Захворювання тканин пародонта
B. Затримка росту щелепи
C. Тiсне розташування фронтальних зубiв
D. Парафункцiя мiмiчних м’язiв
E. Глибокий прикус
44. Пацiєнту з метою видалення 27 зуба була
проведена туберальна i пiднебiнна анестезiя.
При виведеннi голки з м’яких тканин при виконаннi пiднебiнної анестезiї виникла кровотеча. Що необхiдно зробити для зупинки кровотечi?

Хiрургiчна стоматологiя
A. Притиснути тампоном мiсце вколу
B. Накласти шви
C. Ввести внутрiшньовенно 10% розчин хлористого кальцiю
D. Ввести внутрiшньом’язово вiкасол
E. Перев’язати зовнiшню сонну артерiю
45. З якою частотою проводиться генеральне

прибирання в стоматологiчному кабiнетi?
A. Не рiдше 1 разу на тиждень
B. Не рiдше 1 разу на мiсяць
C. Не рiдше 1 разу на рiк
D. Не рiдше 1 разу на 2 тижнi
E. Не рiдше 2 разiв на тиждень
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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?

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

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

6. Хворий 60-ти рокiв звернувся в щелепнолицевий стацiонар зi скаргами на бiль, кровотечу, порушення жування. В анамнезi
травма нижньої щелепи на рiвнi центральних рiзцiв. Об’єктивно: припухлiсть в мiсцi травми, вiдкривання рота не обмежене.
Дiагностований серединний перелом нижньої щелепи. Обидвi щелепи беззубi. Яка
конструкцiя найбiльш доцiльна?

2. У хворого 40-ка рокiв серединний
дефект твердого пiднебiння розмiром 2х3
см. Зубнi ряди iнтактнi. Яку конструкцiю
обтуратора краще застосувати у даному
випадку?
A. Пiднебiнна пластинка
B. Пластинковий протез з обтуруючою
частиною
C.
Обтуратор
за
ПомеранцевоюУрбанською
D. Плаваючий обтуратор
E. Обтуратор за Iльїною-Маркосян
3. Пiсля виготовлення бюгельного протезу
на верхню щелепу оцiнюється якiсть виготовленої конструкцiї. В межах яких значень повинна бути ширина дуги протезу?
A. 5-8 мм
B. 1,5-2 мм
C. 3-5 мм
D. 10-12 мм
E. 12-15 мм
4. 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
використовується для виготовлення коронок?
A. Синма-М
B. Фторакс
C. Протакрiл-М
D. Бакрiл
E. Етакрiл
5. 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?

A. Наясенна шина Порта
B. Зубо-ясенна шина Вебера
C. Апарат Рудько
D. Наясенна шина Гунiнга
E. Зубо-ясенна шина Ванкевич
7. У пацiєнтки 47 рокiв на внутрiшнiй поверхнi беззубої нижньої щелепи в дiлянцi
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
8.
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
9. Жiнка 39-ти рокiв звернулася зi скаргами
на рухомiсть зубiв нижньої 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. Зуби iнтактнi, коронки високi. Навколо 42 41/31 32 зубiв ясеннi кишенi,
рухомiсть I та II ступенiв. Для iммобiлiзацiї
рухомих зубiв виготовлена ковпачкова шина з фiксуючими коронками на 43/33 зуби.
Яку стабiлiзацiю зубiв дозволяє провести

Ортопедична стоматологiя

дана шина?
A. Фронтальна
B. Парасагiтальна
C. Фронто-сагiтальна
D. Сагiтальна
E. Колова
10. Хворий 35-ти рокiв страждає на локалiзований пародонтит фронтальних зубiв
нижньої щелепи. Об’єктивно: на верхнiй
щелепi зубний ряд безперервний, на нижнiй щелепi вiдсутнi 48, 47, 46, 45, 35, 36,
37, 38 зуби, iншi зуби мають рухомiсть II
ступеня, треми, дiастему. Визначте тактику
лiкаря-ортопеда в данiй клiнiчнiй ситуацiї:
A. Ортодонтичне лiкування з подальшим
шинуванням i протезуванням
B. Вiдновити оклюзiйну висоту частковим
знiмним пластинковим протезом
C. Вiдновити оклюзiйну висоту бюгельним
протезом
D. Шинувати рухливi зуби з подальшим
протезуванням
E. Виконати тимчасове шинування зубiв
нижньої щелепи
11. В якому лiкувальному закладi пораненi на полi бою у щелепно-лицеву дiлянку
одержують вiдповiдну ортопедичну (виготовлення лiкувальних шин, апаратiв, протезiв) та зуболiкарняну допомогу?
A. У СВПХГ (спецiалiзованому вiйськовопольовому хiрургiчному госпiталi)
B. У ОМеДБ (окремому медичному батальйонi)
C. У ОМЗ (окремому медичному загонi)
D. У евакогоспiталях
E. У цивiльних медичних закладах
12. Одним з етапiв виготовлення повного
знiмного протеза є припасування iндивiдуальної ложки i зняття функцiонального
вiдбитка. Яким iз перерахованих матерiалiв проводиться функцiональне оформлення країв iндивiдуальної ложки?
A. Ортокор
B. Гiпс
C. Хромопан
D. Тiодент
E. Стомальгiн
13. 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?
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A. Телескопiчна система фiксацiї
B. Замкова система (атачмени)
C. Кламер Роуча
D. Комбiнований кламер Аккера-Роуча
E. Безперервний кламер
14. Пацiєнту 54-х рокiв показано виготовлення суцiльнолитих металокерамiчних
мостоподiбних протезiв на верхню та нижню щелепи. Яку групу вiдбиткових матерiалiв необхiдно вибрати при виготовленнi
даних зубних протезiв?
A. Силiконовi
B. Гiпс
C. Термопластичнi
D. Цинкоксидевгеноловi
E. Альгiнатнi
15. 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
16. Пацiєнт 28-ми рокiв скаржиться на
естетичний дефект. Об’єктивно: коронки
12, 11 та 21, 22, 23 - зруйнованi карiозним
процесом бiльш нiж на 2/3 висоти коронки.
Прикус ортогнатичний. На рентгенограмi:
канали даних зубiв запломбованi на всю
довжину, патологiчних змiн в периапiкальних тканинах не виявлено. Запропонуйте
найбiльш рацiональну конструкцiю в цьому випадку:
A. Виготовлення куксових вкладок та металокерамiчних коронок
B. Куксовi вкладки, облицьованi пластмасою
C. Вiдновлення коронкових частин за допомогою фотополiмерних пломбувальних
матерiалiв
D. Виготовлення комбiнованих штампованих коронок за Бородюком
E. Виготовлення iммедiат-протезу на штифтах
17. 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?
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A. Протези пацiєнта
B. Шина Вебера
C. Шина Ванкевича
D. Апарат Збаржа
E. Шина Васильєва
18. 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
19. В клiнiку ортопедичної стоматологiї
звернувся хворий 42-х рокiв iз скаргами на
неможливiсть пережовування їжi у зв’язку
з частковою втратою зубiв. Об’єктивно: у
бокових дiлянках вiдсутнi 18, 16, 15, 25, 26,
28, 38, 35, 36, 44, 46, 48. Iншi зуби мають
рухомiсть I-II ступеня. Дiагноз: генералiзований пародонтит II ступеня. Яка конструкцiя протезiв найбiльш рацiональна в
даному випадку?
A. Бюгельнi протези з шинуючими елементами
B. Протези з металевим базисом
C. Незнiмнi суцiльнолитi мостоподiбнi
протези
D. Частковi знiмнi пластинковi протези
E. 20. Хворому 46-ти рокiв з метою протезування показана класична 2-х етапна хiрургiчна установка iмплантатiв на верхнiй щелепi. Який повинен бути iнтервал мiж цими
етапами?
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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?
A. Вкладка
B. Комбiнована коронка
C. Металокерамiчна коронка
D. Пластмасова коронка
E. Напiвкоронка
23. Хворому 62-х рокiв для виготовлення ектопротезу необхiдно отримати маску
обличчя за Гiппократом. Який вiдбитковий
матерiал слiд використати?
A. Гiпс
B. Дентафоль
C. Стенс
D. Стомафлекс
E. Репiн
24. У хворої 60-ти рокiв на етапi перевiрки
конструкцiї повних знiмних протезiв i постановки зубiв на воскових базисах була
виявлена щiлина мiж зубами у фронтальнiй дiлянцi i горбковий контакт у бiчнiй.
Яка помилка була допущена?
A. Замiсть центральної оклюзiї визначена
передня
B. Замiсть центральної оклюзiї визначена
задня
C. Замiсть центральної оклюзiї визначена
бiчна
D. Неправильно загiпсованi моделi в оклюдатор
E. Розчавлення валикiв при визначеннi
центральної оклюзiї

A. 3-6 мiсяцiв
B. 1 мiсяць
C. 1,5 мiсяця
D. 2 мiсяцi
E. 0,5 мiсяця

25. 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?

21. У пацiєнта 47-ми рокiв пiсля втрати премолярiв на н/щ злiва зуби, що обмежують
дефект, поступово змiстились всередину
дефекту. Одночасно зуби-антагонiсти висунулись в бiк беззубої частини альвеолярного вiдростка. Яку назву має в лiтературi
описана клiнiчна ситуацiя?

A. Незнiмний мостоподiбний протез за
Оксманом
B. Гладенька шина-скоба Тiгерштедта
C. Шина Вебера
D. Пiдборiдкова праща Ентiна
E. Шина Тiгерштедта з розпiрковим вигином

A. Феномен Попова-Годона
B. Синдром Костена
C. Синдром Папiйона-Лефевра
D. Феномен Курляндського
E. Феномен вiдносного зубоальвеолярного
видовження

26. Пацiєнту планується виготовлення повного знiмного пластинкового протезу на
верхню щелепу. Об’єктивно: на слизовiй
оболонцi протезного ложа значна кiлькiсть ущiльнених папiлом рiзної величини.
Визначте тактику лiкаря:

22. Жiнка 27-ми лет скаржиться на постiйне
випадiння пломби в зубi на нижнiй щелепi

Ортопедична стоматологiя
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A. Пiсля видалення папiлом виготовити
протез з двошаровим базисом з еластичною
пiдкладкою
B. Зменшити площу базису протезу
C. Об’ємне моделювання базису протезу
D. Користування знiмним протезом протипоказано
E. Виготовлення металевого базису протезу

хомiсть I-II ступеня. Яка конструкцiя протезiв найбiльш доцiльна?

27. Хворому тиждень тому були накладенi
знiмнi протези на верхню i нижню щелепи.
Пiд час чергового прийому хворий скаржиться на прикушування щiк, бiль. Об’єктивно: гiперемiя, набряк, з виразкування
на слизовiй щiк в дiлянцi штучних молярiв
по лiнiї змикання зубiв. Чим це може бути
спричинене?

31. Хворiй виготовляється частковий знiмний пластинковий протез на в/щ. Який клiнiчний етап є наступним пiсля визначення i
фiксацiї центральної оклюзiї?

A. Горбки молярiв верхньої та нижньої
щелеп змикаються в однiй вертикальнiй
площинi
B. Травматичнiсть слизової внаслiдок дiабету
C. Токсико-алергiчна дiя компонентiв базисної пластмаси
D. Зафiксована передня оклюзiя
E. Неправильно визначена висота прикусу
28. У вогнищi природної катастрофи виявлений хворий з рваною раною м’яких тканин обличчя у дiлянцi нижньої губи i пiдборiддя, з ознаками зовнiшньої кровотечi,
у свiдомостi. Який об’єм першої медичної
допомоги має бути наданий?
A. Зупинка зовнiшньої кровотечi, тампонада рани, накладання стерильної пов’язки,
транспортна iммобiлiзацiя
B. Знеболювання 2% розчином промедолу
з шприц-тюбика аптечки iндивiдуальної
C. Первинна хiрургiчна обробка рани,
накладання швiв
D. Вкласти клаптi у правильне положення i
накласти пластинковi шви
E. Надiйно перев’язати судину у ранi,
вкласти клаптi у правильне положення,
накласти пластинковi шви i стерильну
пов’язку
29. 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
30. Хворий 45-ти рокiв скаржиться на неможливiсть пережовування їжi внаслiдок
втрати бокових зубiв. Решта зубiв має ру-

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

A. Перевiрка воскової композицiї протеза в
порожнинi рота
B. Постановка штучних зубiв
C. Замiна воску на пластмасу
D. Визначення меж базису
E. Визначення мiжальвеолярної висоти
32. Пацiєнту виготовляється металокерамiчна коронка на 11 зуб. Планується зуб
залишити вiтальним. Якi заходи на час лiкування доцiльно застосувати для профiлактики виникнення в подальшому запалення пульпи даного зуба?
A. Виготовлення провiзорної коронки
B. Призначення фторвмiсних препаратiв
C. Призначення кальцiйвмiсних препаратiв
D. Призначення протизапальних препаратiв
E. Фiзiотерапевтичнi заходи
33. 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
34. Лiкар-стоматолог ортопедичного вiддiлення за змiну надав консультацiю та обстежив пацiєнта, перевiрив коронки, зафiксував мостоподiбнi протези, визначив
центральне спiввiдношення щелеп та здiйснив корекцiю знiмних протезiв. Якими є
норми навантаження лiкаря в умовних одиницях працi (УОП) за змiну та на мiсяць
при п’ятиденному робочому тижнi за нормативами надання допомоги дорослому населенню?
A. 6 УОП - 126 УОП
B. 5 УОП - 105 УОП
C. 7 УОП - 147 УОП
D. 8 УОП - 168 УОП
E. 9 УОП - 189 УОП
35. Пацiєнтцi 35-ти рокiв виготовляється
незнiмний металокерамiчний мостоподiбний протез. Одержано двошаровi вiдби-
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тки силiконовим матерiалом ”Сiлофлекс”. Вiдбитки скеровано на знезараження.
Який антисептичний розчин слiд застосувати для їх обробки?
A. 0,5% розчин гiпохлориту натрiю
B. 3% розчин хлорамiну
C. 70% розчин спирту
D. 1,5% розчин двовуглекислої соди
E. 0,5% розчин перекису водню
36. Хворий 29-ти рокiв потребує замiщення дефектiв зубного ряду верхньої щелепи,
яке може бути здiйсненим шляхом виготовлення мостоподiбних протезiв з естетичним облицюванням. При виготовленнi суцiльнолитих металопластмасових мостоподiбних протезiв надiйна фiксацiя пластмасового облицювання (”Сiнма-М”) до
каркасу досягається при використаннi:
A. Ретенцiйних кульок
B. Лаку ”Коналор”
C. Лаку ЕДА
D. Обробки в пiскоструменевому апаратi
E. Якiсного полiрування каркасу
37. Пацiєнту 60-ти рокiв планується виготовлення часткового знiмного протеза на
верхню щелепу. Проведено перевiрку постановки штучних зубiв на восковому базисi в ротовiй порожнинi. Який буде наступний клiнiчний етап виготовлення часткових знiмних протезiв?
A. Примiрка та фiксацiя часткових знiмних
протезiв в ротовiй порожнинi
B. Визначення та фiксацiя центрального
спiввiдношення щелеп
C. Гiпсування гiпсових моделей в артикулятор
D. Кiнцеве моделювання базису протеза
E. Кiнцеве полiрування протезу
38. Хворому 64-х рокiв проводиться фiксацiя часткового знiмного протеза на нижню
щелепу. При оглядi базиса лiкарем виявлено чiткий ”мармуровий малюнок” в виглядi сiтки бiлих смуг, якi пронизують товщу
базисної пластмаси. Яка найбiльш iмовiрна
причина виникнення цього дефекту?
A. Порушення процесу полiмеризацiї акрилової пластмаси
B. Нерiвномiрне зволоження мономером
акрилової пластмаси
C. Порушення процесу полiровки базису
протеза
D. Стороннi включення в товщi базису
протеза
E. Трiщини в базисi протезу в результатi
механiчного пошкодження
39. Хвора 26-ти рокiв звернулась з приводу протезування зубiв. Об’єктивно: коронка 16 зуба зруйнована на 1/3. Планується
вiдновлення її анатомiчної форми фарфоровою вкладкою, яку будуть виготовляти
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прямим методом. За допомогою чого потрiбно зняти вiдбиток з сформованої порожнини для вкладки?
A. Золота або платинова фольга
B. Силiконовi матерiали
C. Термопластичнi матерiали
D. Вiск
E. Твердокристалiчнi матерiали
40. Чоловiковi 35-ти рокiв планується виготовлення адгезивного мостоподiбного протеза. Об’єктивно: втрачений 15 зуб. Опорнi
14 i 16 зуби стiйкi. Коронки зубiв середньої
висоти. Екватор виражений. Прикус ортогнатичний. Що може бути опорною частиною адгезивного протеза?
A. Литi панцернi або перфорованi накладки
B. Повнi литi коронки
C. Комбiнованi коронки
D. Куксовi вкладки
E. Екваторнi коронки
41. 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
42. Хворiй 42-х рокiв пiсля обстеження було поставлено дiагноз: закритий серединний перелом нижньої щелепи в дiлянцi 31,
41 зубiв, без змiщення. Коронковi частини
решти зубiв iнтактнi. Також дiагностований хронiчний генералiзований пародонтит середнього ступеня тяжкостi. Яка найрацiональнiша шина для лiкування перелому у даної пацiєнтки?
A. Зубо-ясенна шина Вебера
B. Шина Тiгерштедта
C. Шина Тiгерштедта iз зачiпними гачками
D. Зубо-ясенна шина Ванкевич
E. Наясенна шина Порта
43. Хвора 25-ти рокiв, яка працює вчителем, звернулася в клiнiку ортопедичної
стоматологiї iз скаргами на косметичний
дефект, неможливiсть вiдкушування їжi,
порушення дикцiї. Внаслiдок травми втрачено 12, 11, 21, 22 зуби. 13 i 23 зуби стiйкi,
iнтактнi, перкусiя безболiсна. Яке знеболювання доцiльно провести для цiєї групи
зубiв перед препаруванням для виготовлення металокерамiчного мостоподiбного
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протеза?
A. Iнфiльтрацiйна анестезiя
B. Аплiкацiйна анестезiя
C. Центральна провiдникова анестезiя
D. Туберальна анестезiя
E. Спонгiнозна анестезiя
44. Хворий 57-ми рокiв звернувся до лiкаря
зi скаргами на бiль i хрускiт у правому СНЩС пiд час прийому їжi, який зменшується
до вечора. Бiль турбує останнi 2-3 роки.
Об’єктивно: обличчя симетричне, вiдкривання рота обмежене до 2,5 см. На обох
щелепах вiдсутнi моляри. На рентгенограмi СНЩС визначається деформацiя суглобових поверхонь СНЩС справа. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Артроз правого СНЩС
B. Анкiлоз правого СНЩС
C. Гострий артрит правого СНЩС
D. Больова дисфункцiя СНЩС
E. Контрактура правого СНЩС
45. Пацiєнт 44-х рокiв звернувся до стоматологiчної полiклiнiки з метою протезування. Скарги на утруднене пережовування їжi, естетичний дефект. Об’єктивно:
вiдсутнi 14, 15 i 22 зуби. Вкажiть втрату жувальної ефективностi за Агаповим:
A. 18%
B. 16%
C. 9%
D. 20%
E. 12%
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46. Хворий 21-го року звернувся зi скаргами
на утруднене вiдкривання рота, змiну зовнiшнього вигляду обличчя протягом останнiх 2-х рокiв. В анамнезi: травма обличчя
декiлька рокiв тому. Об’єктивно: сплощення правої половини обличчя, змiщення пiдборiддя влiво. При пальпацiї вiдмiчається
зменшення екскурсiї суглобової голiвки
нижньої щелепи злiва. Обмеження вiдкривання рота до 1 см. Встановiть попереднiй
дiагноз:
A. Анкiлоз лiвого СНЩС
B. Загострення хронiчного артриту СНЩС
злiва
C. Гострий артрит лiвого СНЩС
D. Переднiй вивих нижньої щелепи
E. Артроз лiвого СНЩС
47. Хвора 50-ти рокiв звернулася зi скаргами на бiль i хрускiт в дiлянцi СНЩС. Об’єктивно: виявленi множиннi передчаснi контакти зубiв, локалiзовану форму патологiчної стертостi зубiв. Зуби стiйкi, шийки їх
оголенi, гiперемiя ясенного краю. Планується проведення вибiркового пришлiфування зубiв. В скiльки вiдвiдувань проводиться пришлiфування?
A. 3-4 вiдвiдування через тиждень
B. 2-3 вiдвiдування через мiсяць
C. 1-2 вiдвiдування протягом року
D. Одноразово
E. 2-3 вiдвiдування через день
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1. Дiвчинка 13,5 рокiв скаржиться на
припухлiсть i кровоточивiсть ясен при чищеннi зубiв впродовж пiвроку. Об’єктивно: слизова оболонка ясен в дiлянцi фронтальних зубiв верхньої щелепи набрякла,
має цiанотичне забарвлення. Ясеннi сосочки округлої форми, ущiльненi, збiльшенi
у розмiрах i перекривають коронковi частини зубiв на 1/3 висоти. Вiдзначається
вестибулярне положення 13 i 23 зубiв. Визначте попереднiй дiагноз:
A. Хронiчний гiпертрофiчний гiнгiвiт
B. Хронiчний катаральний гiнгiвiт
C. Гострий катаральний гiнгiвiт
D. Генералiзований пародонтит I ступеня
E. Локалiзований пародонтит I ступеня
2. 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 ФедоровимВолодкiною 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
3. Батьки дiвчинки 5-ти рокiв звернулись
до стоматолога-педiатра з метою санацiї
порожнини рота у дитини. Пiсля клiнiчного обстеження був поставлений дiагноз:
хронiчний глибокий карiєс 54 зуба. Виберiть доцiльний пломбувальний матерiал
для лiкування 54 зуба:
A. Склоiономерний цемент
B. Цинк-фосфатний цемент
C. Силiкатний цемент
D. Композитний матерiал
E. Силiкофосфатний цемент
4. 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
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5. 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
11зубi 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
6. У дитини 6-ти мiсяцiв дiагностовано двобiчну бронхопневмонiю. Призначено антибiотики широкого спектру дiї. Знаходиться
на штучному вигодовуваннi, наявнi розлади травлення (диспепсiя). Якi можливi патологiчнi змiни твердих тканин зубiв?
A. Системна гiпоплазiя емалi
B. Зуби Гетчiнсона
C. Мiсцева гiпоплазiя
D. Синдром Стейнтона-Капдепона
E. Зуби Фурньє
7. Дiвчинка 6-ти рокiв захворiла два днi тому, пiсля прийому парацетамолу з приводу
ГРВI. Захворювання розпочалося гостро
з пiдвищення температури тiла до 39,8o C .
Об’єктивно: на шкiрi обличчя виявленi
плямисто-папульознi 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
8. У дитини 6,5 рокiв iндекс iнтенсивностi
карiєсу КПУ+кп=7. Гiгiєнiчний iндекс за
Федоровим-Володкiною 1,5 бали. Фiсури
у постiйних молярах iнтактнi, глибокi, вiдкритi. Який метод профiлактики карiєсу
зубiв доцiльно обрати у даному випадку?
A. Неiнвазивний метод герметизацiї фiсур
B. Iнвазивний метод герметизацiї фiсур
C. Аплiкацiї ремрозчином
D. Покриття зубiв фторлаком
E. Електрофорез ремрозчином
9. Хлопчика 7-ми рокiв привели на консультацiю до лiкаря-стоматолога. Об’єктивно: ясна гiперемованi, вiдзначається
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кровоточивiсть, рухомiсть зубiв, коренi
оголенi, вкритi нальотом, наявнiсть патологiчних зубо-ясенних кишень, заповнених
грануляцiями. Дитина знаходиться на облiку у педiатра. Зi слiв мами останнiм часом
стан дитини погiршився, вiдзначається нецукровий дiабет, екзофтальм. Який дiагноз
можна запiдозрити у дитини?
A. Хвороба Хенда-Шюллера-Крiстчена
B. Хвороба Таратинова
C. Хвороба Леттера-Сiве
D. Хвороба Гоше
E. Синдром Папiйона-Лефевра
10. Батьки 5-рiчної дитини звернулись до
лiкаря-стоматолога з метою санацiї її ротової порожнини. Об’єктивно: на жувальних
поверхнях 54, 64, 74, 75 i 85 зубiв виявлено
карiознi порожнини в межах розм’якшеного плащового дентину. Дитина нервово
збуджена, поводиться неадекватно. Виберiть найбiльш доцiльну лiкувальну тактику
у даному випадку:
A. ART-методика
B. Iмпрегнацiйна терапiя
C. Глибоке фторування
D. Профiлактичне пломбування
E. Iнвазивна герметизацiя
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iндивiдуальної гiгiєни ротової порожнини
доцiльно призначити зубнi пасти, що мiстять:
A. Амiнофториди
B. Ферменти
C. Антисептики
D. Сольовi добавки
E. Екстракти трав
14. 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.
Термопроба негативна. На рентгенограмi
11 зуба патологiчнi змiни вiдсутнi. Перехiдна складка в дiлянцi 11 зуба набрякла,
помiрно болiсна пiд час пальпацiї. Встановiть дiагноз:
A. Гострий травматичний перiодонтит
B. Гострий гнiйний пульпiт
C. Гострий травматичний пульпiт
D. Загострення хронiчного перiодонтиту
E. Хронiчний гранулюючий перiодонтит

11. Дитинi 10 рокiв. Скарги на сухiсть, бiль,
збiльшення в об’ємi i лущення губ. Пiд час
огляду виявлено, що слизова оболонка губ
гiперемована, губи збiльшенi в об’ємi, при
натягуваннi губи вiдзначається видiлення
секрету з дрiбних слинних залоз у виглядi
”крапель роси”. Вкажiть найбiльш iмовiрний попереднiй дiагноз:

15. У дитини 6-ти рокiв третiй день пiдвищена температура тiла до 38-39o C , болiснiсть при ковтаннi. Об’єктивно: на слизовiй оболонцi пiднебiнних дужок, мигдаликах, частково на м’якому пiднебiннi вiдзначаються декiлька ерозiй до 2 мм в дiаметрi,
якi розташованi на гiперемованiй слизовiй оболонцi та вкритi бiлуватим нальотом.
Пiдщелепнi лiмфовузли збiльшенi, безболiснi при пальпацiї. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

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

A. Герпетична ангiна
B. Дифтерiя
C. Гострий герпетичний стоматит
D. Iнфекцiйний мононуклеоз
E. Багатоформна ексудативна еритема

12. Дiвчинка 8-ми рокiв скаржиться на кровоточивiсть ясен. Дитина хворiє на цукровий дiабет. Об’єктивно: ясеннi сосочки у
дiлянцi зубiв верхньої i нижньої щелеп гiперемованi, набряклi, вкривають коронки
на 1/3. Рухливiсть зубiв I ступеня. Який метод дослiдження необхiдно провести для
встановлення дiагнозу?

16. В клiнiку звернулися батьки хлопчика
8-ми рокiв iз скаргами на ниючий бiль в
зубi у дитини на нижнiй щелепi праворуч,
що виникає вiд дiї термiчних подразникiв
i повiльно минає пiсля їх усунення. Об’єктивно: на апроксимальнiй поверхнi 46 зуба - глибока карiозна порожнина. Пiд час
некректомiї екскаватором виявлене сполучення з порожниною зуба, зондування якого супроводжується рiзким болем i кровоточивiстю. Який метод лiкування пульпiту
показаний у даному випадку?

A. Рентгенографiя
B. Реопародонтографiя
C. Вакуумна проба
D. Iндекс ПМА
E. Стоматоскопiя
13. Дитина 12,5 рокiв звернулася до
лiкаря-стоматолога з метою санацiї ротової порожнини. Об’єктивно: iнтенсивнiсть карiєсу вiдповiдає високому рiвню КПВ=2+4+0=6. Iндекс Green-Vermillion дорiвнює 1,7. Слизова оболонка ясен блiдорожевого кольору. У даному випадку для

A. Вiтальна ампутацiя
B. Вiтальна екстирпацiя
C. Девiтальна ампутацiя
D. Девiтальна екстирпацiя
E. Бiологiчний
17. У дитини 3-х рокiв пiд час планової санацiї в 54 зубi виявлено глибоку карiозну порожнину, заповнену рештками їжi та роз-
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м’якшеним дентином. Пiсля препарування
54 зуба пульпа кровоточить, зондування
рiзко болiсне. Для проведення лiкування
пульпiту методом девiтальної ампутацiї пiд
час першого вiдвiдування необхiдно застосувати:
A. Параформальдегiдну пасту
B. Цинк-евгенолову пасту
C. Дентин-пасту
D. Кальцiйвмiсну пасту
E. Йодоформну пасту
18. Дiвчинка 12-ти рокiв скаржиться на
спонтанний бiль в 16 зубi з короткими перiодами ремiсiй (10-20 хвилин), який з’явився 4 днi тому. Вночi бiль посилюється,
iррадiює на праву частину верхньої щелепи. При оглядi виявлено глибоку карiозну
порожнину у 16 зубi, дентин м’який, зондування болiсне по всьому дну, вертикальна
перкусiя трохи болiсна, бiль пiдсилюється
пiд дiєю термiчних подразникiв. ЕОД- 25
мкА. Поставте дiагноз:
A. Гострий дифузний пульпiт
B. Хронiчний конкрементозний пульпiт
C. Гострий апiкальний перiодонтит
D. Гострий обмежений пульпiт
E. Хронiчний фiброзний пульпiт
19. При профiлактичному оглядi дитини
10-ти рокiв виявлено бiлi матовi плями на
вестибулярнiй поверхнi 11, 21 зубiв, якi локалiзуються в пришийковiй дiлянцi. Поверхня емалi в дiлянцi ураження не пошкоджена, забарвлюється метиленовим синiм.
Суб’єктивнi скарги дитини вiдсутнi. Виберiть оптимальний метод лiкування:
A. Ремiнералiзуюча терапiя
B. Препарування i пломбування
C. Iмпрегнацiйний метод
D. Застосування АRT-методики
E. Герметизацiя зубiв
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дiагноз?
A. Вiтальне забарвлення
B. Данi анамнезу
C. ЕОД
D. Рентгенологiчне дослiдження
E. Стоматоскопiя
22. 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
23. 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 пухирцi 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

20. 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?

24. 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. Синдром Стейнтона-Капдепона
B. Недосконалий дентиногенез
C. Флюороз
D. Системна гiпоплазiя
E. Вогнищева гiпоплазiя

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

21. 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

25. Хлопчик 12-ти рокiв скаржиться на постiйний бiль у зубi верхньої щелепи, який
посилюється при накушуваннi. Об’єктивно: у 26 зубi - глибока карiозна порожнина,
що не сполучається з порожниною зуба.
Реакцiя на термiчнi подразники вiдсутня,
зондування дна безболiсне, перкусiя рiзко
болюча, слизова оболонка в дiлянцi 26 зуба
має незначнi ознаки запалення. На рентге-
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нограмi 26 зуба змiн немає. Визначте дiагноз:
A. Гострий серозний перiодонтит
B. Гострий гнiйний перiодонтит
C. Загострення хронiчного перiодонтиту
D. Хронiчний гранулюючий перiодонтит
E. Гострий гнiйний пульпiт
26. Дiвчина 16-ти рокiв скаржиться на постiйний ниючий бiль у зубi нижньої щелепи, який посилюється при накушуваннi.
Об’єктивно: в 46 зубi - карiозна порожнина, яка сполучається з порожниною зуба.
Порiвняльна перкусiя рiзко болюча. Реакцiя на термiчнi подразники, зондування
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безболiснi. Слизова оболонка ясен у дiлянцi 46 зуба яскраво гiперемована, набрякла,
болюча при пальпацiї. На рентгенограмi:
вогнище деструкцiї кiсткової тканини неправильної форми, з нечiткими обрисами.
Визначте дiагноз:
A. Загострення хронiчного гранулюючого
перiодонтиту
B. Гострий серозний перiодонтит
C. Гострий гнiйний перiодонтит
D. Загострення хронiчного гранулематозного перiодонтиту
E. Загострення хронiчного фiброзного
перiодонтиту
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1. Дитина 6-ти рокiв направлена для видалення нижнiх молочних центральних рiзцiв з приводу змiни прикусу. Зуби рухомi
III-го ступеня. Виберiть оптимальний вид
знеболення:
A. Аплiкацiйне знеболення
B. Провiдникове знеболення
C. Iнгаляцiйний наркоз
D. Iнфiльтрацiйне знеболення
E. Внутрiшньокiсткове знеболення
2. Дитинi 8-ми рокiв встановлений дiагноз:
гострий одонтогенний перiостит нижньої
щелепи справа вiд 74 зуба. Виберiть найбiльш доцiльний метод лiкування:
A. Видалення 74 зуба, перiостотомiя, медикаментозна терапiя
B. Ендодонтичне лiкування 74 зуба, медикаментозна терапiя
C. Ендодонтичне лiкування 74 зуба, перiостотомiя
D. Перiостотомiя, медикаментозна терапiя
E. 3. 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’якоеластичної 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
4. Внаслiдок удару у хлопчика вiком 15 рокiв верхнi центральнi рiзцi заглибилися у
щелепу на половину висоти коронок. Визначте тактику лiкаря-стоматолога:
A. Оперативне виведення 11, 21 зубiв у
зубний ряд, iммобiлiзацiя зубiв, подальше
можливе ендодонтичне лiкування
B. Видалення 11, 21 зубiв, ортопедичне
протезування їх
C. Динамiчне спостереження, з можливим
подальшим ендодонтичним лiкуванням 11,
21 зубiв
D. Трансплантацiя 11, 21 зубiв у зубний ряд,
ендодонтичне лiкування
E. Реплантацiя 11, 21 зубiв у зубний ряд
5. Дiвчинка 7-ми рокiв скаржиться на наявнiсть новоутворення на нижнiй губi, яке
з’явилося 3 мiсяцi тому. Спостерiгається
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його повiльний рiст. Об’єктивно: на слизовiй оболонцi нижньої губи справа є кругле
новоутворення дiаметром 0,5-1 см, яке пiдвищується над рiвнем слизової оболонки,
поверхня гладка, просвiчується прозороблакитний вмiст утворення. Пальпацiя безболiсна, консистенцiя пружно-еластична.
Поставте клiнiчний дiагноз:
A. Ретенцiйна кiста нижньої губи
B. Лiмфангiома нижньої губи
C. Фiброма нижньої губи
D. Гемангiома нижньої губи
E. Папiлома нижньої губи
6. У дiвчинки 11-ти рокiв дiагностовано
хронiчний паренхiматозний паротит. Назвiть рентгенологiчну ознаку цього захворювання:
A. Симптом ”грона винограду”
B. Симптом ”сухого дерева”
C. Симптом роси
D. Симптом флюктуацiї
E. Симптом дефекту наповнення
7. У хлопчика 12-ти рокiв внаслiдок травми
у дiлянцi 44 i 45 зубiв вiдзначається патологiчне змiщення альвеолярного вiдростка
тiла нижньої щелепи, розрив слизової оболонки альвеолярного вiдростка. Яке додаткове обстеження необхiдно провести для
уточнення дiагнозу?
A. Рентгенографiя нижньої щелепи у прямiй i бiчнiй проекцiях
B. Рентгенографiя черепа у аксилярнiй
проекцiї
C. Рентгенографiя нижньої щелепи у прямiй
проекцiї та за Парме
D. Томограма нижньої щелепи
E. 8. Батьки хлопчика 7-ми рокiв звернулися до хiрурга-стоматолога зi скаргами на
болючий набряк правої щоки у дитини,
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
9. Хлопчик 15-ти рокiв звернувся зi скарга-
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ми 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
10. При обстеженнi дитини виявлено мiкрогнатiю i вiдкритий прикус. На рентгенограмi суглобова щiлина вiдсутня, гiлка
нижньої щелепи справа переходить в скроневу кiстку. Поставте дiагноз:
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A. Велопластика
B. Уранопластика
C. Хейлопластика
D. Ураностафiлопластика
E. Ринохейлопластика
12. Хворого вiком 21 рiк доставлено в
щелепно-лицеве вiддiлення з фурункулом
обличчя. Фурункули та карбункули якої
локалiзацiї найчастiше ускладнюються
тромбофлебiтом кутової вени обличчя?
A. Верхньої губи, пiдочної дiлянки
B. Нижньої губи та кута щелепи
C. Нижньої губи та пiдборiддя
D. Щоки, привушно-жувальної дiлянки
E. Носа та зовнiшнього кута ока

A. Правостороннiй кiстковий анкiлоз СНЩС
B. Синдром 1-2 зяберних дуг
C. Склерозуючий правостороннiй артроз
СНЩС
D. Правостороннiй фiброзний анкiлоз СНЩС
E. Хронiчний правостороннiй артрит СНЩС

13. 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’якоеластичної консистенцiї, безболiсне пiд час
пальпацiї, шкiра над ним не змiнена. При
проведенi пункцiї отримано слизоподiбний
жовтий прозорий вмiст. Який найбiльш
iмовiрний дiагноз?

11. При оглядi дитини виявлено втягнуту слизову оболонку на м’якому пiднебiннi i язичку. Поставлено дiагноз: вроджене
приховане незрощення м’якого пiднебiння.
Яке оперативне втручання необхiдне?

A. Бокова кiста шиї
B. Хронiчний лiмфаденiт
C. Лiмфангiома
D. Специфiчний лiмфаденiт
E. Гемангiома

Ортодонтiя

1. 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 ЕшлераБiттнера 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
2. При обстеженнi дiтей в школi
стоматолог-ортодонт виявив в декiлькох з
них напруження колового м’язу рота. Який
з перерахованих апаратiв можна використовувати для гiмнастики колового м’язу
рота?
A. Активатор Дасса
B. Регулятор функцiї Френкеля-3
C. Активатор Андрезена-Гойпля
D. Апарат Енгля
E. Апарат Брюкля
3. 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
4. Яка форма верхнього зубного ряду повинна бути в постiйному прикусi?
A. Напiвелiпс
B. Напiвколо
C. Парабола
D. Сiдлоподiбна
E. Трапецiя
5. Який з перерахованих ортопедичних апаратiв належить до групи механiчної дiї?
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A. Розширювальна пластинка з пружиною
Коффiна
B. Вестибулярна пластинка Шонхера
C. Обтуратор Кеза
D. Регулятор функцiї Френкеля
E. Капа Бинiна
6. В якому перiодi формування прикусу дитини нормою є фiзiологiчнi треми та дiастеми?
A. В перiодi пiдготовки до змiни зубiв (4,5-6
рокiв)
B. Формування молочного прикусу (6 мiсяцiв - 3 роки)
C. Змiнному прикусi
D. Постiйному прикусi
E. Це є симптом патологiї
7. В ходi профiлактичного огляду у дитини
5-ти рокiв виявлена затримка фiзiологiчного стирання 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
8. 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
9. Батьки дитини 3-х рокiв звернулися до
лiкаря-ортодонта зi скаргами на естетичний дефект. З анамнезу вiдомо, що дитина має звичку смоктати язик. Вертикальна
щiлина у фронтальнiй дiлянцi 5 мм. Який
ортодонтичний апарат показаний для лiкування даної патологiї?
A. Пластинка Крауса
B. Диск Фрiеля
C. Пластинка Шонхера
D. Пластинка Кербiтца
E. Активатор Дасса
10. У хлопчика 7-ми рокiв пiд час первинного огляду ортодонтом визначена звичка
спати, пiдклавши кулачок пiд щоку. Розвитку якої аномалiї прикусу може сприяти ця
звичка?

Ортодонтiя

A. Косий прикус
B. Глибокий прикус
C. Мезiальний прикус
D. Прогнатiя
E. Вiдкритий прикус
11. Лiкар-ортодонт з метою уточнення дiагнозу у пацiєнта провiв клiнiчнi дiагностичнi проби за Ешлером-Бiтнером. Лицевi

27

ознаки дитини погiршилися. Яка аномалiя
щелеп найбiльш iмовiрна?
A. Макрогнатiя верхньої щелепи
B. Мiкрогнатiя нижньої щелепи
C. Макрогнатiя нижньої щелепи
D. Мiкрогнатiя верхньої щелепи
E. Поєднана патологiя обох щелеп

Загальний медичний профiль

1. 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 Ванкевич
2. До приймального вiддiлення лiкарнi надiйшов хворий 43-х рокiв зi скаргами на
набряк обличчя, збiльшення в об’ємi верхньої губи, язика. Такий стан з’явився близько 40 хвилин тому пiсля прийому аспiрину.
Об’єктивно: хворий занепокоєний, шкiрнi покриви звичайного кольору. Дихання
частково утруднене. Визначається набряк
верхньої губи, повiк, щiк, язика, м’якого
пiднебiння. Назвiть найбiльш iмовiрний дiагноз:
A. Набряк Квiнке
B. Синдром Мелькерсона-Розенталя
C. Лiмфедема губ
D. Контактний алергiчний хейлiт
E. Гландулярний хейлiт
3. Хворий 45-ти рокiв звернувся до ортопедичного вiддiлення з метою протезування.
Перед препаруванням твердих тканин iнтактних зубiв проведено iнфiльтрацiйне знеболювання 0,5% розчином лiдокаїну. Через декiлька хвилин з’явилося пригнiчення
свiдомостi, падiння АТ, судоми, самовiльне
сечовипускання. Який невiдкладний стан
розвинувся?
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вищений блювотний рефлекс. Який медикаментозний засiб необхiдно використати
для зниження блювотного рефлексу?
A. 10% розчин лiдокаїну
B. 10% розчин глюкози
C. 0,1% розчин атропiну
D. 1% розчин димедролу
E. 0,2% розчин норадреналiну
6. 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
7. 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

4. При внутрiшньоротовому оглядi пацiєнта у лiкаря стоматолога-ортопеда виникла
пiдозра на наявнiсть у нього сифiлiсу. Якi
на Вашу думку правильнi подальшi дiї?

8. 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. Закiнчити огляд, направити пацiєнта на
вiдповiднi аналiзи
B. Продовжити огляд i почати препарування зубiв
C. Сказати хворому про свою пiдозру i
закiнчити прийом
D. Вiдмовити пацiєнту в наданнi стоматологiчної допомоги
E. Зняти вiдбитки для вивчення дiагностичних моделей

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

5. Хворому 65-ти рокiв з повною вiдсутнiстю зубiв на верхнiй щелепi для виготовлення повних знiмних пластинкових протезiв необхiдно зняти анатомiчнi вiдбитки з
верхньої i нижньої щелеп. У пацiєнта пiд-

9. У щелепно-лицеве вiддiлення госпiталiзований 6-мiсячний хлопчик з приводу кровотечi з рани на вуздечцi язика. З анамнезу
вiдомо, що напередоднi хiрург-стоматолог
провiв френулотомiю вуздечки язика. Кро-

A. Анафiлактичний шок
B. Зомлiння
C. Больовий шок
D. Серцева недостатнiсть
E. Колапс

Загальний медичний профiль

вотеча виникла через 6 годин пiсля операцiї. Накладання швiв на рану кровотечу не зупинило, дитину перевели до вiддiлення гематологiї, де кровотечу зупинили
внутрiшньовенним введенням концентрату
IX фактора зсiдання кровi. Встановiть дiагноз:
A. Гемофiлiя В
B. Нагноєна рана язика
C. Хвороба Вiллебранда
D. Залiзодефiцитна анемiя
E. Iдiопатична тромбоцитопенiчна пурпура
10. У пацiєнта пiсля операцiї видалення зуба дiагностовано кровотечу iз лунки видаленого зуба. Виберiть рацiональну лiкувальну тактику:
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A. Туга тампонада лунки зуба смужкою
йодоформної марлi
B. Накладання швiв на м’якi тканини
C. Накладання тампону, змоченого 3%
розчином перекису водню
D. Внутрiшньом’язове введення розчину
вiкасолу
E. Внутрiшньовенне введення 5-10 мл 10%
розчину кальцiю хлориду
11. Пацiєнт 22-х рокiв направлений на видалення 36-го зуба. На прийомi у хiрургастоматолога перед проведенням анестезiї, хворий вiдчув слабкiсть, шум у вухах, потемнiння в очах. Об’єктивно: шкiра обличчя блiда, вкрита холодним потом,
АТ- 110/70 мм рт.ст. Пацiєнт на декiлька секунд втратив свiдомiсть. Яке ускладнення
виникло на прийомi у хворого?
A. Зомлiння (Непритомнiсть)
B. Епiлептичний напад
C. Анафiлактичний шок
D. Стенокардiя
E. Колапс

