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1. Хворому 32-х рокiв пiсля ретельно-
го дослiдження був встановлений дiагноз:
чорний ”волосатий” язик. Якi лiкарськi
засоби необхiдно призначити хворому?

A. Кератолiтичнi
B. Кератопластичнi
C. Вiтамiни
D. Антисептики
E. Противiруснi

2. Хворий 55-ти рокiв скаржиться на пе-
чiння, неприємнi вiдчуття у язицi. Близько
5-ти рокiв хворiє на гiпоацидний гастрит.
Якi змiни язика найбiльш iмовiрнi для цьо-
го хворого?

A. Атрофiя i згладженiсть сосочкiв
B. Гiпертрофiя сосочкiв
C. Ерозiї на бiчних поверхнях язика
D. Обкладенiсть язика
E. Складчастiсть язика

3. З вогнища ураження в ретромолярнiй
дiлянцi взято бiоптат. Патогiстологiчнi
данi: спостерiгається полiморфiзм клiтин
шипуватого шару, збiльшення числа мiто-
зiв, гiгантськi багатоядернi клiтини, акан-
тоз, паракератоз частини клiтин шипува-
того шару, вiдзначаються ”роговi перли-
ни”. Якому захворюванню вiдповiдає дана
патогiстологiчна картина?

A. Хвороба Боуена
B. Червоний вовчак
C. Лейкоплакiя
D. Бородавчаста форма червоного плеска-
того лишаю
E. Кератоакантома

4. Хворий скаржиться на наявнiсть карiо-
зної порожнини в 11 зубi. Пломба з даного
зуба випала тиждень тому. Коронка зуба
темного кольору, на днi карiозної поро-
жнини залишки пломбувального матерiа-
лу. Вертикальна перкусiя безболiсна. На
рентгенограмi - резорбцiя кiсткової тка-
нини овальної форми, з чiткими контура-
ми, розмiром 0,4х0,3 см. Кореневий канал
запломбований на 2/3 довжини. Який най-
бiльш iмовiрний дiагноз?

A. Хронiчний гранульоматозний перiодон-
тит
B. Хронiчний фiброзний перiодонтит
C. Хронiчний гранулюючий перiодонтит
D. Радикулярна кiста
E. Загострення хронiчного перiодонтиту

5. Жiнка 36-ти рокiв скаржиться на су-
хiсть та лущення червоної облямiвки ни-
жньої губи. Сухiсть i лущення турбують
протягом мiсяця. Змащування iндиферен-
тними мазями ефекту не дає. Об’єктивно:
червона облямiвка нижньої губи насичено
червоного кольору, помiрно iнфiльтрова-
на, вкрита щiльно посадженими бiлувато-

сiрими лусочками, при спробi видалення
яких вiдзначаються бiль i кровотеча. На
периферiї вогнища визначаються дiлянки
помутнiння епiтелiю у виглядi нерiвномiр-
но 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

6. Хворий 20-ти рокiв звернувся зi скарга-
ми на виникнення безпричинних больових
нападiв (5-7 хвилин) в дiлянцi 36 зуба про-
тягом доби. Об’єктивно: в 36 зубi глибока
карiозна порожнина на жувальнiй поверх-
нi. Зондування болiсне в однiй точцi, холо-
дова 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 лi-
кування є найбiльш прийнятним?

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

7. Чоловiк 34-х рокiв звернувся до стома-
толога зi скаргами на гострий нападопо-
дiбний самочинний бiль у дiлянцi верхньої
щелепи злiва, що посилюється вiд холодо-
вих подразникiв, iррадiює у вухо та скро-
ню. Рiк тому сильно болiв 27 зуб, до лiкаря
не звертався. 3 днi тому знову виник бiль.
Об’єктивно: у 27 зубi глибока карiозна по-
рожнина, що сполучається з порожниною
зуба. Зондування розкритої точки рiзко
болiсне. На рентгенограмi 27 зуба у дiлян-
цi верхiвок коренiв визначається розши-
рення перiодонтальної щiлини. Який най-
бiльш iмовiрний дiагноз?

A. Загострення хронiчного фiброзного
пульпiту
B. Загострення хронiчного гранулемато-
зного перiодонтиту
C. Загострення хронiчного фiброзного
перiодонтиту
D. Гострий дифузний пульпiт
E. Загострення хронiчного гангренозного
пульпiту

8. Жiнка 29-ти рокiв скаржиться на го-
стрий нападоподiбний бiль в дiлянцi верх-
ньої щелепи злiва, посилюються вiд хо-
лодного, iррадiюють у вухо та скроню.
Рiк тому сильно болiв 26 зуб, до лiкаря не
зверталась. Три днi тому знову виник бiль.
Об’єктивно: в 26 зубi глибока карiозна по-
рожнина, що з’єднується з порожниною
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зуба. Зондування вiдкритої дiлянки рiз-
ко болюче. Який найбiльш iмовiрний дi-
агноз?

A. Загострений хронiчний пульпiт
B. Гострий серозний перiодонтит
C. Гострий дифузний пульпiт
D. Загострення хронiчного перiодонтиту
E. Гострий обмежений пульпiт

9. Хворий 45-ти рокiв скаржиться на нию-
чий, тривалий бiль в 46 зубi, який з’явля-
ється пiд дiєю температурних i хiмiчних
подразникiв. При оглядi 46 зуба в приший-
ковiй областi на вестибулярнiй поверхнi
глибока карiозна порожнина, заповнена
пiгментованим розм’якшеним дентином.
Зондування рiзко болюче в однiй точцi.
На холодну воду з’являється повiльно на-
ростаючий ниючий бiль. Поставте дiа-
гноз:

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

10. Хворий 25-ти рокiв скаржиться на кро-
воточивiсть ясен пiд час чищення зубiв.
Об’єктивно: гiперемiя i набряк ясенного
краю фронтальних зубiв верхньої та ни-
жньої щелеп, ясеннi сосочки при дотику
кровоточать. Пародонтальнi кишенi вiд-
сутнi. Рентгенологiчних змiн не виявлено.
Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

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

11. Хворий 35-ти рокiв звернувся зi скар-
гами на вiдчуття оскомини, злипання зубiв
при змиканнi, чутливiсть фронтальних зу-
бiв до термiчних i механiчних подразникiв.
Об’єктивно: змiна зовнiшнього вигляду
емалi 13, 12, 11, 21, 22, 23. Емаль матова,
шорстка, на рiжучих краях вiдсутня. Зон-
дування вестибулярної поверхнi вказаних
зубiв болiсне, термопроба позитивна. З
анамнезу встановлено, що пацiєнт працює
на виробництвi неорганiчних кислот. Вка-
жiть найбiльш iмовiрний дiагноз:

A. Некроз твердих тканин зуба
B. Флюороз
C. Ерозiя емалi
D. Патологiчна стертiсть зубiв
E. Гiпоплазiя емалi

12. Пацiєнт 38-ми рокiв звернувся до лi-
каря. Пiсля збору анамнезу i проведення
обстеження виявлено загострення генера-
лiзованого пародонтиту II ступеня, глиби-
на пародонтальних кишень - 3-5 мм. Пiсля

усунення мiсцевих факторiв, а також пi-
сля проведення протизапального лiкуван-
ня необхiдно перейти до усунення паро-
донтальних кишень. Який метод слiд за-
стосувати?

A. Кюретаж
B. Гiнгiвектомiя
C. Гiнгiвотомiя
D. Клаптикова операцiя
E. Пластика передсiнка

13. Хворий 38-ми рокiв, електрозварник,
зловживає палiнням, з’явився для проте-
зування зубiв, але на нижнiй губi, посере-
динi, на фонi незмiненої червоної облямiв-
ки визначається чiтко обмежене вогнище
ураження 6х4 мм полiгональної форми,
сiрувато-бiлого кольору, вкрите дрiбними
щiльно прикрiпленими лусочками i вигля-
дає на рiвнi (не пiдвищується i не западає)
червоної облямiвки. Пальпацiя вогнища -
безболiсна, без ущiльнення основи; при бi-
чнiй пальпацiї - поверхня ураження ущiль-
нена. Реґiонарнi лiмфовузли без змiн. Ваш
попереднiй дiагноз:

A. Обмежений передраковий гiперкератоз
B. Бородавчатий передрак
C. Червоний вовчак
D. Рак нижньої губи
E. Червоний плескатий лишай, гiперкера-
тотична форма

14. Хворий 47-ми рокiв, будiвельник. Скар-
ги на наявнiсть на нижнiй губi розростан-
ня, яке з’явилось 1 мiсяць тому. Крiм есте-
тичного дискомфорту нiчим не турбує.
Об’єктивно: на тлi вiзуально незмiненої
червоної облямiвки нижньої губи - на-
пiвсферичне утворення (6 мм у дiаме-
трi, 3 мм - висота) з горбистою поверх-
нею синюшно-червоного кольору. Паль-
паторно - утворення безболiсне, помiрно-
щiльної консистенцiї, без iнфiльтрату у
основi i по периферiї утворення. Регiонар-
нi лiмфатичнi вузли не пальпуються. Який
попереднiй дiагноз?

A. Бородавчастий передрак червоної обля-
мiвки
B. Вiрусна бородавка
C. Кератоакантома
D. Рак нижньої губи
E. Пiогенна гранульома

15. Дiвчина 20-ти рокiв скаржиться на бо-
лiснiсть i виражену кровоточивiсть ясен
пiд час чищення i прийомi навiть м’якої
їжi. Об’єктивно: слизова оболонка ясен
набрякла, гiперемована, кровить при най-
меншому дотику. Зуби вкритi помiрною
кiлькiстю м’якого зубного нальоту. Яку
пасту необхiдно рекомендувати цiй хворiй
для чищення зубiв, проводячи комплексну
терапiю захворювання?
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A. Пасту, що мiстить настої лiкарських
трав
B. Пасту, що мiстить мiнеральнi компонен-
ти
C. Фторвмiсну пасту
D. Пасту, що мiстить протигрибковi засоби
E. Гелеву з мiкроелементами

16. Хворий 50-ти рокiв скаржиться на змi-
ну кольору ясен, бiль при вживаннi гострої
їжi, слабкiсть, дратiвливiсть. Зазначає, що
перiодично виникають плями i бульбашки
на шкiрi. Тривалий час працює в гальва-
нiчному цеху. При оглядi хворий блiдий,
на яснах виявлена облямiвка сiро-чорного
кольору, на слизовiй порожнинi рота по-
одинокi ерозiї, болючi при пальпацiї. По-
ставте попереднiй дiагноз:

A. Iнтоксикацiя солями свинцю
B. Виразково-некротичний стоматит Вен-
сана
C. Отруєння солями ртутi
D. Гострий лейкоз
E. Багатоформна ексудативна еритема

17. Хвора 52-х рокiв скаржиться на косме-
тичнi дефекти зубiв, якi помiтила декiлька
рокiв тому. Об’єктивно: на вестибулярних
поверхнях в пришийковiй областi премо-
лярiв i рiзцiв щiлиноподiбнi дефекти в ме-
жах плащового дентину, утворенi гладень-
кими, блискучими поверхнями. Шийки зу-
бiв оголенi, ясна щiльнi, блiдо-рожевого
кольору. Зондування дефектiв безболiсне.
Встановiть дiагноз:

A. Клиноподiбний дефект
B. Гострий середнiй карiєс
C. Некроз твердих тканин зуба
D. Ерозiя твердих тканин зубiв
E. Хронiчний середнiй карiєс

18. Чоловiку 32-х рокiв встановлений дiа-
гноз: виразковий гiнгiвiт. Пiсля антисепти-
чної обробки порожнини рота пiд анесте-
зiєю лiкар провiв видалення зубних вiд-
кладень i некротичного нальоту. Планує-
ться закiнчити вiдвiдування накладенням
ясенної пов’язки. Який препарат етiотро-
пної дiї необхiдно ввести в склад ясенної
пов’язки?

A. Метронiдазол
B. Контрикал
C. Метилурацил
D. Пiмафуцин
E. Терилiтин

19. Хворий 45-ти рокiв з’явився зi скарга-
ми на кровоточивiсть ясен, неприємний
запах з рота. Пiсля обстеження поставле-
ний попереднiй дiагноз: хронiчний генера-
лiзований пародонтит II ступеня важкостi.
Для уточнення остаточного дiагнозу най-
бiльш доцiльно:

A. Зробити рентгенографiю
B. Визначити глибину пародонтальних
кишень
C. Визначити рухомiсть зубiв
D. Провести пробу Кулаженко
E. Провести пробу Кетчке

20. Хворий 23-х рокiв скаржиться на рiзку
кровотечу з ясен, неприємний запах з ро-
та, що з’явились 5 дiб тому. Об’єктивно:
мiжзубнi сосочки та ясенний край повсю-
ди розпушенi, яскраво-червоного кольо-
ру, набряклi, болючi i iнтенсивно кровото-
чать пiд час пальпацiї. Ясенна кишеня - 3
мм. На рентгенограмi - виражений остео-
пороз мiжальвеолярних перегородок, роз-
ширення перiодонтальної щiлини навколо
верхiвок мiжальвеолярних перегородок.
Компактна пластинка не порушена. Який
найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Гострий катаральний гiнгiвiт
B. Гострий лейкоз
C. Гострий виразково-некротичний гiнгiвiт
D. Генералiзований пародонтит, II ступiнь,
загострений перебiг
E. Хронiчний гiпертрофiчний гiнгiвiт

21. Хвора 67-ми рокiв скаржиться на появу
виразки на слизовiй оболонцi порожнини
рота, бiль при прийманнi їжi. Iз анамне-
зу: страждає на декомпенсованi вади сер-
ця. При оглядi в задньому вiддiлi слизової
оболонки щоки злiва визначається вираз-
ка неправильної форми вкрита бiло-сiрим
нальотом. В навколишнiх тканинах вiдсу-
тня запальна реакцiя слизової оболонки.
Назвiть попереднiй дiагноз:

A. Трофiчна виразка
B. Виразково-некротичний стоматит
C. Ракова виразка
D. Декубiтальна виразка
E. Туберкульозна виразка

22. Хворий 39-ти рокiв звернувся зi скарга-
ми на неприємний запах з рота, кровото-
чивiсть та болючiсть ясен, рухомiсть зубiв.
Об’єктивно: ясна гiперемованi, набряклi,
нижнi фронтальнi зуби рухомi, I-II ступiнь
рухомостi. Пародонтальнi кишенi 4-5 мм.
На рентгенограмi: резорбцiя мiжзубних
перегородок до 1/2 довжини кореня. Який
найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Генералiзований пародонтит, II ступiнь,
загострений перебiг
B. Генералiзований пародонтит, II ступiнь,
хронiчний перебiг
C. Генералiзований пародонтит, III ступiнь,
хронiчний перебiг
D. Генералiзований пародонтит, I ступiнь,
хронiчний перебiг
E. Генералiзований пародонтит, I ступiнь,
загострений перебiг

23. Чоловiк 21-го року скаржиться на не-
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приємнi вiдчуття в 26 зубi. Iнколи вини-
кає бiль при вживаннi їжi, частiше гаря-
чої. Зуб змiнений в кольорi. Об’єктивно: в
26 зубi глибока карiозна порожнина, яка
з’єднана з порожниною зуба. Поверхневе
зондування безболiсне. Реакцiя на тепло-
вий подразник - повiльно зростаючий та
повiльно затихаючий бiль. ЕОД- 70 мкА.
Встановiть дiагноз:

A. Хронiчний гангренозний пульпiт
B. Хронiчний гiпертрофiчний пульпiт
C. Хронiчний фiброзний пульпiт
D. Загострення хронiчного фiброзного
пульпiту
E. Хронiчний фiброзний перiодонтит

24. Хворий 18-ти рокiв скаржиться на на-
явнiсть порожнини в 27 зубi, бiль пiд час
вживання твердої їжi. В анамнезi: сильнi
болi в 27 зубi рiк тому, до лiкаря не звер-
тався. Об’єктивно: на жувальнiй поверхнi
27 зуба глибока карiозна порожнина, спо-
лучена з пульповою камерою, виповнена
розростанням грануляцiйної тканини, що
охоплює майже всю карiозну порожнину.
Зондування грануляцiй спричиняє крово-
точивiсть та незначний бiль. Перкусiя без-
болiсна. 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. Чоловiк 36-ти рокiв скаржиться на
свербiння, почервонiння, наявнiсть виси-
пки на губах та шкiрi. Об’єктивно: черво-
на облямiвка губ, прилегла шкiра та куто-
чки рота гiперемованi, набряклi. На їх фо-
нi визначаються дрiбнi пухирцi з серозним
ексудатом, деякi зливаються мiж собою,
деякi зруйнованi i вкрити кiрочками. На-
явне мокнуття. Який найбiльш iмовiрний
дiагноз?

A. Гострий екзематозний хейлiт
B. Актинiчний хейлiт, ексудативна форма
C. Контактний алергiчний хейлiт
D. Гландулярний хейлiт
E. Ексфолiативний хейлiт, ексудативна
форма

26. Хворий 25-ти рокiв скаржиться на на-
явнiсть порожнини у зубi на нижнiй ще-
лепi злiва, бiль вiд солодкого, кислого i
пiд час прийому твердої їжi. Об’єктивно:
в 16 зубi глибока карiозна порожнина, ви-
повнена свiтлим розм’якшеним дентином.
Зондування болiсне по дну карiозної поро-
жнини, 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 бо-
лiсний дефект щiлиноподiбної форми ни-
жньої губи, який з’явився мiсяць тому.
Об’єктивно: встановлено сухiсть нижньої
губи, лiнiйне порушення цiлiсностi черво-
ної облямiвки нижньої губи, що частково
переходить на слизову оболонку, локалi-
зується в середнiй частинi, вкрита кров’я-
нистою кiркою. Встановiть можливий дiа-
гноз:

A. Хронiчна трiщина губи
B. Атопiчний хейлiт
C. Хронiчна лiмфадема губ
D. Гранулематозний хейлiт Мiшера
E. Синдром Мелькерсона-Розенталя

28. Група спецiалiстiв проводить епiдемi-
ологiчне обстеження певних вiкових груп
по вивченню поширеностi ознак уражен-
ня пародонта i потреб у лiкуваннi. За до-
помогою якого iндексу вивчаються цi по-
казники?

A. CPITN (ВООЗ)
B. PMA (Парма)
C. PDI (Рамф’єрда)
D. PHI-S (Грiна-Вермiльйона)
E. PI (Рассела)

29. Хворий 25-ти рокiв скаржиться на ми-
мовiльний нападоподiбний бiль в лiвiй
скронi. Бiль спонтанно виникає ввечерi.
Iнколи бiль виникає при нахилах голови,
при злетах лiтака. Об’єктивно: всi зуби
iнтактнi; оголення шийок 24 i 36 зубiв.
Перкусiя 24 зуба дає слабковиразний бiль.
На рентгенограмi 24 зуба в центральнiй
частинi коронкової порожнини визнача-
ється дентинової щiльностi утворення -
0,5х0,5 мм. Запропонуйте метод лiкуван-
ня:

A. Вiтальна екстирпацiя пульпи 24 зуба
B. Курс новокаїнової блокади з вiтамiном
B1
C. Вiтальна ампутацiя 24 зуба
D. Електрофорез з йодидом калiю в прое-
кцiї верхiвки 24 зуба
E. Ремiнералiзуюча терапiя пришийкових
дiлянок 24 i 36 зубiв

30. Пiд час лiкування гострого глибоко-
го карiєсу 16 зуба у пацiєнтки 18-ти рокiв
було перфоровано пульпову камеру. Пер-
форацiя у виглядi крапки в проекцiї рогу
пульпи. Яку тактику лiкування доцiльно
застосувати в даному випадку?
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A. Бiологiчний метод
B. Вiтальна екстирпацiя
C. Девiтальна ампутацiя
D. Девiтальна екстирпацiя
E. Накласти iзоляцiйну прокладку та по-
стiйну пломбу

31. Хворий 53-х рокiв страждає на цукро-
вий дiабет, має скарги на печiння, сухiсть в
ротi, бiль при вживаннi їжi, видiлення в’яз-
кої слини. Впродовж 7-ми рокiв користує-
ться знiмними пластинковими протезами.
Об’єктивно: на гiперемованiй, набряклiй
слизовiй оболонцi щiк в дiлянках кутiв ро-
та, спинцi язика та пiднебiннi незначний
налiт, що важко знiмається, пiсля видален-
ня якого оголюється ерозивна поверхня.
Який дiагноз найбiльш iмовiрний?

A. Хронiчний атрофiчний кандидоз
B. Червоний плескатий лишай, ерозивно-
виразкова форма
C. Червоний плескатий лишай,
ексудативно-гiперемiчна форма
D. Гострий атрофiчний кандидоз
E. Лейкоплакiя, ерозивна форма

32. Пацiєнтка скаржиться на бiль вiд тер-
мiчних подразникiв в нижнiй щелепi спра-
ва, що швидко зникає пiсля їх усунення.
Об’єктивно: нажувальнiй поверхнi 26 зуба
карiозна порожнина з вузьким ”вхiдним”
отвором в межах плащового дентину. Ден-
тин розм’якшений, свiтлого кольору. Пер-
кусiя 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. Хвора 62-х рокiв скаржиться на наяв-
нiсть болючих пухирiв, якi швидко лопаю-
ться й утворюють ерозивну поверхню. На
об’єктивному обстеженнi виявлений по-
зитивний симптом Нiкольського. За допо-
могою цитологiчного дослiдження вияв-
ленi акантолiтичнi клiтини мальпiгiєвого
шару епiдермiсу (клiтини Тцанка). Вста-
новiть дiагноз:

A. Пухирчатка
B. Багатоформна ексудативна еритема
C. Герпетичний стоматит
D. Пемфiгоїд
E. ХРАС

34. Пацiєнт 63-х рокiв скаржиться на мно-
жиннi болiснi висипання у порожнинi ро-
та, на шкiрi обличчя i тулуба, пiдвищення
температури. За 3-4 днi до висипань вiд-
значалося печiння, а потiм рiзкий бiль, що
нагадує прострiл. Пацiєнт приймає цито-
токсичнi препарати з приводу лейкемiї.
При оглядi на червонiй облямiвцi i сли-
зовiй оболонцi губ, язика i щоки справа

виявленi множиннi маленькi ерозiї, роз-
ташованi у виглядi ланцюжка, з обiдками
гiперемiї, не схильнi до злиття, рiзко болi-
снi при пальпацiї. Нашкiрi обличчя справа
визначаються везикули i ерозiї. Поставте
попереднiй дiагноз:

A. Оперiзувальний лишай
B. Токсико-алергiчний дермато-стоматит
C. Багатоформна ексудативна еритема
D. Вторинний сифiлiс
E. Хронiчний рецидивний герпес

35. Хворий 57-ми рокiв звернувся до сто-
матолога зi скаргами на застрягання їжi
на зубах нижньої щелепi справа. Пiд час
опитування з’ясовано, що у пацiєнта є кар-
дiостимулятор. Об’єктивно: у 44 зубi на
дистальнiй контактнiй поверхнi карiозна
порожнина в межах плащового дентину,
виповнена залишками їжi. Дентин пiгмен-
тований, щiльний. Зондування, перкусiя,
термопроба - безболiснi. Який пломбу-
вальний матерiал ПРОТИПОКАЗАНИЙ
даному пацiєнту?

A. Фотополiмерний композит
B. Амальгама
C. Склоiономерний цемент хiмiчного твер-
дiння
D. Силiкатний цемент
E. Цинк-фосфатний цемент

36. Органiзовується мiська стомато-
логiчна полiклiнiка. В лiкувально-
хiрургiчному вiддiленi планується 38 посад
лiкарiв-стоматологiв. Скiльки посад завi-
дуючих вiддiленням має бути згiдно нор-
мативам?

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

37. Пацiєнту 35-ти рокiв проводиться лi-
кування хронiчного фiброзного пульпiту
25 зуба. Планується пломбування каналу
методом вертикальної конденсацiї розiгрi-
тої 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 цен-
тральних рiзцiв. Поставлений дiагноз:
хронiчний глибокий карiєс, IV клас за
Блеком. Планується естетична реставра-
цiя 11 i 21 зубiв. Виберiть матерiал з най-
кращим поєднанням мiцностi i естетичних
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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 випа-
дiння пломби з зуба на верхнiй щелепi
справа. Об’єктивно: в 16 зубi глибока ка-
рiозна порожнина, виповнена щiльним пi-
гментованим дентином. Якийшар дентину
утворюється в результатi подразнення зу-
ба карiозним процесом?

A. Третинний
B. Вторинний
C. Первинний
D. Гiбридний
E. Предентин

40. Хворому 32-х рокiв поставлений дiа-
гноз: хронiчний фiброзний пульпiт 27 зу-
ба. Планується проведення лiкування ме-
тодом вiтальної екстирпацiї з використан-
ням анестетика амiдного ряду для тубе-
ральної та пiднебiнної анестезiї. Виберiть
розчин для анестезiї:

A. Мепiвастезин 3%
B. Анестезин 5%
C. Лiдокаїн 10%
D. Новокаїн 2%
E. Дикаїн 2%

41. При профiлактичному оглядi стома-
тологом у пацiєнта 20-ти рокiв виявленi
дефекти емалi у виглядi шорохуватих бi-
лих плям з нерiвними контурами в при-
шийковiй областi вестибулярної поверхнi
11 i 12 зубiв, якi зафарбовуються 2% роз-
чином 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 чутли-
вiсть зубiв при вживаннi солодкого на ни-
жнiй щелепi злiва. При оглядi: на жуваль-
нiй поверхнi 37 зуба емаль у фiсурах бiло-
го кольору, без блиску, крихка (вiдколює-
ться) 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 дi-
агноз: гострий глибокий карiєс 24 зуба. В
анамнезi: сезонний алергiчний ринiт i ме-
дикаментозна 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 амi-
дного ряду
E. Виконати анестезiю анестетиком ефiр-
ного ряду

44. Жiнка 20-ти рокiв, на 22 тижнi вагiтно-
стi звернулася до лiкаря-стоматолога зi
скаргами на чутливiсть верхнiх переднiх
зубiв вiд термiчних подразникiв, яка з’я-
вилася мiсяць тому. Поставлений дiагноз:
гострий початковий карiєс 12, 11, 21, 22
зубiв, V клас за Блеком. Гiгiєнiчний iн-
декс 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. Вiдтермiнувати лiкування до 30-го ти-
жня вагiтностi
D. Ремiнералiзуюча терапiя i пломбування
12, 11, 21, 22 зубiв
E. Проведення професiйного чищення
зубiв, ремiнералiзуючої терапiї i пломбу-
вання 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 при зондуваннi. Встано-
вiть дiагноз:
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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 фотополi-
мерним композитним матерiалом. Який
матерiал слiд використати для прокладки
на дно карiозної порожнини в даному ви-
падку?

A. Кальцiйвмiсна паста
B. Дентин-паста
C. Девiталiзуюча паста
D. Резорцин-формалiнова паста
E. Йодоформна паста

47. Пацiєнту показане ендодонтичне лi-
кування 21 зуба. Iнструментальна оброб-
ка каналу проводиться ручними ендодон-
тичними iнструментами. Як називається
ендодонтичний iнструмент, виготовлений
шляхом спiральної конусоподiбної нарiз-
ки (виточування) сталевого дроту кругло-
го перерiзу (фрезерування)?

A. Н-файл
B. К-файл
C. К-ример
D. Спредер
E. Плагер
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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, вiд-
значається парез мiмiчних м’язiв обличчя
злiва. Попереду мочки вуха наявний гор-
бистий iнфiльтрат без чiтких меж, розмi-
ром 4х5 см, спаяний з навколишнiми тка-
нинами, помiрно болiсний. З протоки лiвої
привушної слинної залози слини отрима-
ти не вдалося. Пiднижньощелепнi i шийнi
лiмфовузли злiва збiльшенi. На оглядовiй
рентгенограмi нижньої щелепи порушень
структури кiсткової тканини не вiдзначає-
ться. Вкажiть найбiльш iмовiрний дiагноз:

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

2. Пiсля видалення 27 зуба у хiрурга-
стоматолога виникла пiдозра на перфо-
рацiю гайморової пазухи. Для уточнення
дiагнозу лiкар вирiшив провести носоро-
тову пробу. Якi дiї потрiбно виконати хво-
рому?

A. Закрити пальцями нiс i намагатися
видихнути повiтря через нiс, при цьому
стежити за лункою 27 зуба
B. Закрити пальцями нiс i видихнути повi-
тря 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. Хворий 49-ти рокiв скаржиться на про-
гресуюче утруднене вiдкривання рота, бо-
лiсне ковтання злiва, рiзке погiршення за-
гального стану, пiдвищення температури
до 39,3oC . Скарги на гострий бiль у зруй-
нованому 38 зубi. Об’єктивно: обличчя си-
метричне, пiднижньощелепнi лiмфатичнi
вузли злiва збiльшенi, болiснi пiд час паль-
пацiї. Пальпацiя пiд лiвим кутом нижньої
щелепи та в лiвiй позадущелепнiй дiлянцi
викликає рiзкий бiль. Вiдкривання рота та
боковi рухи влiво значно обмеженi. Наяв-
на гiперемiя та iнфiльтрацiя лiвої крило-
щелепної складки. Який найбiльш iмовiр-
ний дiагноз?

A. Флегмона крило-щелепного простору
B. Флегмона приглоткового простору
C. Флегмона позадущелепної дiлянки
D. Флегмона пiднижньощелепного просто-
ру
E. Абсцес щелепно-язикового жолобка

4. Хворий 48-ми рокiв скаржиться на пу-
хлиноподiбне утворення на твердому пiд-
небiннi. Пiд час обстеження в передньому
вiддiлi пiднебiння виявлено напiвкулясте
випинання з чiткими межами. 11, 21 зуби
iнтактнi. Рентгенологiчно наявне вогнище
гомогенного розрiдження кiсткової тка-
нини з чiткими межами, розмiрами 3,5х2,5
см. На тлi розрiдження кiсткової ткани-
ни проектуються коренi iнтактних 11, 21
зубiв, перiодонтальна щiлина простежує-
ться. Поставте попереднiй дiагноз:

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

5. Встановлено, що хворий отримав хiмi-
чний опiк обличчя сiрчаною кислотою.
Яку речовину необхiдно використовувати
для обробки рани з метою нейтралiзацiї?

A. Луг
B.Проточну воду
C. Антисептик
D. Кислоту
E. Спирт

6. Хворому 50-ти рокiв було встановлено
дiагноз: рецидив слинокам’яної хвороби з
локалiзацiєю каменя в товщi пiдщелепної
слинної залози. Виберiть лiкувальну та-
ктику:

A. Видалення пiдщелепної слинної залози
B.Променева терапiя
C. Склерозуюча терапiя
D. Видалення каменя iз збереженням зало-
зи
E. Медикаментозне консервативне лiку-
вання

7. Пацiєнтка 18-ти рокiв звернулась до
лiкаря-стоматолога на консультацiю з
приводу наявностi новоутворення лобної
дiлянки. На лобнiй дiлянцi вiдмiчається
рожево-червона пляма шкiри напiвкру-
глої форми з чiткими контурами, розмi-
ром 3-4 см. При натискуваннi на ушкодже-
ну дiлянку тiла пальцями шкiра змiнює-
ться у кольорi, стає бiлiшою. При припи-
неннi тиску шкiра набуває попереднього
рожево-червоного кольору. При нахилен-
нi голови пляма стає бiльш насиченою в
кольорi i збiльшується в об’ємi; пацiєнтка
пiднiмає голову - пляма поступово набу-
ває червоно-рожевого кольору. Поставте
дiагноз:

A. Капiлярна гемангiома
B. Кавернозна гемангiома
C. Родима пляма (невус)
D. Лiмфангiома
E.Нейрофiброматоз
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8. Хворий 28-ми рокiв отримав удар в пiд-
борiддя. Скаржиться на бiль в боковiй
дiлянцi обличчя справа. При оглядi вiд-
значається асиметрiя обличчя за рахунок
набряку тканин верхньої частини правої
привушної дiлянки, вiдкривання рота бо-
лiсне, обмежене, змiщення щелепи в пра-
вий бiк, косий правобiчний прикус. Який
попереднiй дiагноз у хворого?

A. Травматичний перелом шийки су-
глобового 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

9. Хворий 19-ти рокiв звернувся в травм-
пункт зi скаргами на бiль i асиметрiю
обличчя, кровотечу з носа. Травму отри-
мав близько 3-х годин тому. Свiдомостi не
втрачав. Об’єктивно: виражена асиметрiя
обличчя за рахунок набряку i гематоми
правої нижньої повiки та пiдочноямкової
дiлянки. Вiдкривання рота обмежене не-
значно. Прикус не порушений. Пальпа-
торно визначається симптом ”сходинки”,
деформацiя в дiлянцi зовнiшнього краю
правої орбiти та вилично-альвеолярного
гребеня. Порушення чутливостi верхньої
губи справа. Поставте дiагноз:

A. Перелом правої виличної кiстки
B. Перелом верхньої щелепи за Ле Фор I
(нижнiй тип)
C. Перелом верхньої щелепи за Ле Фор II
(середнiй тип)
D. Перелом верхньої щелепи за Ле Фор III
(верхнiй тип)
E. Перелом кiсток носа

10. В хiрургiчне вiддiлення стоматологi-
чної полiклiнiки звернувся пацiєнт 29-ти
рокiв зi скаргами на болiсну припухлiсть
обличчя справа, що з’явилась 1,5-2 мiся-
цi тому i поступово збiльшувалась. Об’є-
ктивно: вiдкривання рота вiльне, облич-
чя асиметричне за рахунок припухлостi в
правiй привушно-жувальнiй дiлянцi. Шкi-
ра над припухлiстю гiперемована, набря-
кла, пальпаторно визначається болiсний
iнфiльтрат розмiром до 3 см. При масуван-
нi iз вивiдної протоки правої привушної
слинної залози видiляється прозора сли-
на. 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

11. Чоловiк 49-ти рокiв з’явився через 2
днiв пiсля видалення 38 зуба. Скаржиться
на бiль та утруднене вiдкривання рота.
Об’єктивно: температура - 38oC , загаль-
ний стан задовiльний, незначна асиметрiя
обличчя за рахунок набряку м’яких тка-
нин пiд кутом нижньої щелепи злiва. За-
пальна контрактура III ступеня. Лунка 38
зуба виповнена гнилiсно-некротичними
масами сiрого кольору з неприємним за-
пахом. Для виконання кюретажу лунки зу-
ба лiкар застосував анестезiю за Берше.
Метою проведення цiєї анестезiї у дано-
го хворого є блокада:

A. Рухових волокон трiйчастого нерва
B. Язикового, щiчного та нижньокомiрко-
вого нервiв
C. Язикового та нижньокомiркового нер-
вiв
D.Щiчного та нижньокомiркового нервiв
E.Нижньокомiркового нерва

12. Хворий 28-ми рокiв звернувся у вiддi-
лення ЩЛХ зi скаргами на наявнiсть но-
воутворення на шкiрi в пiдщелепнiй дi-
лянцi 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 гiперемованої
шкiри. Яка повинна бути тактика хiрурга-
стоматолога?

A. Виключення малiгнiзацiї папiломи.
Видалення папiломи
B. Антибактерiальна, протизапальна тера-
пiя, спостереження
C. Видалення папiломи. Пiсляоперацiйна
променева терапiя
D. Протизапальна терапiя, пiсля чого
видалення папiломи
E. Протизапальна терапiя з наступним
спостереженням

13. Хворий 35-ти рокiв скаржиться на бiль
та рухомiсть верхньої щелепи при спро-
бi закрити рот. Травма сталась внаслi-
док побиття невiдомим. Об’єктивно: при
пальпацiї альвеолярний паросток верх-
ньої щелепи рухомий з обох бокiв, пози-
тивний симптом Малевича та симптом
”навантаження”, на рентгенограмi лiнiя
перелому визначається у дiлянцi нижньої
стiнки грушеподiбного отвору, вилично-
альвеолярних гребенiв, зниження прозо-
ростi верхньощелепних пазух. Який най-
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бiльш iмовiрний дiагноз?

A. Перелом верхньої щелепи за Ле Фор I
(нижнiй тип)
B. Перелом кiсток носа
C. Перелом альвеолярного вiдростка верх-
ньої щелепи злiва
D. Перелом верхньої щелепи за Ле Фор II
(середнiй тип)
E. Перелом верхньої щелепи за Ле Фор III
(верхнiй тип)

14. До вiддiлення хiрургiчної стоматологiї
надiйшла хвора з скаргами на припухлiсть
правої половини обличчя, погане самопо-
чуття. З анамнезу вiдомо: тиждень тому
на правiй половинi обличчя вiдчула свер-
бiння шкiри i помiтила невеликий щiль-
ний вузлик. Почала прикладати рiзнi ма-
зi. Припухлiсть стала наростати, з’явився
бiль, лихоманка. Об’єктивно: загальний
стан середньої важкостi, температура тi-
ла до 39oC . Щiчна дiлянка справа набря-
кла, шкiра гiперемована, в центрi набряк
овальної форми, припiднятий над поверх-
нею оточуючих тканин, на верхiвцi якого
помiтна чорна кiрочка. При пальпацiї: бо-
лючий iнфiльтрат дiаметром 3,5 см, пiдни-
жньощелепнi лiмфатичнi вузли збiльшенi
та болючi. Вiдкривання рота дещо обме-
жене, порожнина рота санована. Встано-
вiть дiагноз:

A. Фурункул
B. Карбункул
C. Флебiт лицевої вени
D. Гострий лiмфаденiт
E. Гострий лiмфангоїт

15. Хворий 42-х рокiв надiйшов до клiнiки
в тяжкому станi: млявий, температура тi-
ла - 39,1oC , рiзко болючий iнфiльтрат дна
порожнини рота та пiдщелепної дiлянки
справа. Шкiра над iнфiльтратом напруже-
на, синюшного кольору. Пiд час пальпацiї
пiд шкiрою вiдчувається крепiтацiя. Який
дiагноз можна поставити у даному випад-
ку?

A. Гнилiсно-некротична флегмона дна
порожнини рота
B. Аденофлегмона дна порожнини рота
C. Злоякiсна пухлина дна порожнини рота
D. Актиномiкоз дна порожнини рота
E. Одонтогенна флегмона дна порожнини
рота

16. Чоловiк 35-ти рокiв знаходиться на лi-
куваннi у хiрурга-стоматолога з приводу
гострого одонтогенного остеомiєлiту ни-
жньої щелепи. З метою контролю яко-
стi лiкування i визначення подальшої та-
ктики планується проведення контроль-
ного рентгенологiчного дослiдження. У
якi термiни вiд початку захворювання не-
обхiдно виконувати вказане дослiдження
цьому хворому для виявлення ознак де-

струкцiї кiсткової тканини?

A. До кiнця 2-го тижня
B. Через 2-3 днi
C. Через 4-5 днiв
D. Через тиждень
E. Через мiсяць

17. До хiрурга-стоматолога звернувся па-
цiєнт зi скаргами на бiль i припухлiсть у
дiлянцi верхньої губи i нижнiх вiддiлiв пi-
дочноямкової дiлянки злiва, перiодичний
бiль у зруйнованому 22 зубi. Пiсля прове-
деного обстеження встановлений дiагноз:
загострення хронiчного перiодонтиту 22
зуба, абсцес iклової ямки. Показана опе-
рацiя: видалення 22 зуба, розтин абсцесу
внутрiшньоротовим доступом. Виберiть
оптимальний метод анестезiї:

A. Iнфраорбiтальна (позаротовий метод) i
рiзцева анестезiя
B. Iнфраорбiтальна (внутрiшньоротовий
метод) i пiднебiнна анестезiя
C. Туберальна i пiднебiнна анестезiя
D. Iнфiльтрацiйна анестезiя
E.Наркоз

18. Хворому поставлений дiагноз: рак пра-
вої привушної слинної залози T2N2M0.
Який метод лiкування показано хворому?

A. Комбiнована терапiя
B.Променева терапiя
C. Хiмiотерапiя
D. Хiрургiчне видалення новоутворення
E. Хiрургiчне видалення лiмфатичного
вузла

19. Явище, за якого нормально розвине-
ний зуб не прорiзався у вiдповiдний час на
тому мiсцi в зубному ряду, де вiн мав про-
рiзатися, має назву:

A. Ретенцiя
B. Iнклюзiя
C. Дистопiя
D. Тортоаномалiя
E.Надкомплектний зуб

20. Хвора 27-ми рокiв скаржиться на за-
гальну 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

21. Хворий звернувся зi скаргами на зруй-
новану коронку 16 зуба. При об’єктивно-
му обстеженнi: коронкова частина 16 зуба
зруйнована повнiстю. Дiагностовано: хро-
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нiчний 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 анесте-
зiя
E. Туберальна i рiзцева анестезiя

22. Хворому 38-ми рокiв показане вида-
лення 12 зуба. Який метод знеболення слiд
застосувати при видаленнi цього зуба?

A. Пiдочну та рiзцеву
B. Пiдочну та пiднебiнну
C. Рiзцеву
D. Пiдочну, пiднебiнну та рiзцеву
E. Пiдочну

23. Пацiєнт 40-ка рокiв з вогнепальним
пораненням нижньої щелепи i дефектом
кiсткової тканини розмiром 2 см в дiлянцi
пiдборiддя. Який метод iммобiлiзацiї йому
показаний?

A. Позаротовий апарат типу Рудько
B. Двощелепна шина iз зачiпними петлями
i мiжщелепним еластичним витягуванням
C. Кiстковий шов
D. Однощелепна шина-скоба
E. Фiксацiя за допомогою спиць i стержнiв

24. До лiкаря звернулася хвора з при-
воду утвору в пiд’язиковiй дiлянцi, який
утруднює мову та процес вживання їжi.
При оглядi в пiд’язиковiй дiлянцi вiдзна-
чено утвiр м’яко-еластичної консистенцiї,
з гладкою поверхнею, чiткими контура-
ми та розмiром 1 см в дiаметрi. Пiд час
пальпацiї вiдзначається симптом флюкту-
ацiї. Слизова оболонка порожнини рота
над утвором розтягнена, напiвпрозора з
блакитним вiдтiнком. Який найбiльш iмо-
вiрний дiагноз?

A. Ранула пiд’язикової слинної залози
B. Аденолiмфома
C. Змiшана пухлина пiдщелепної слинної
залози
D. Гемангiома пiд’язикової дiлянки
E. Калькульозний сiалоаденiт

25. Хвора 18-ти рокiв у дитинствi бу-
ла оперована з приводу двобiчного пов-
ного незрощення верхньої губи. При
оглядi на значно сплощенiй верхнiй губi
спостерiгаються множиннi рубцi, виразної
асиметрiї не вiдзначається, але є порушен-
ня форми верхньої губи. Широкi основи
крил носа симетрично змiщенi у бiк та до-
заду, перетинка носа вкорочена, роздвоє-
ний кiнчик носу пiдтягнутий до верхньої
губи, спинка носу має дугоподiбну форму.
Якi змiни здiйснюються з кiсткамищелеп?

A. Верхнi щелепи вiдстають у ростi,
мiжщелепна кiстка внаслiдок порушення
безперервностi м’язового шару губи просу-
вається допереду
B. Нижня щелепа внаслiдок зменшення
жувального навантаження вiдстає у ростi,
сплощуються верхнi щелепи
C. Верхнi щелепи недорозвиненi у фрон-
тальнiй дiлянцi, у бiчних вiддiлах не змiненi
D. Верхня та нижня щелепи внаслiдок
зменшення функцiонального навантажен-
ня недорозвиненi, сплощенi у фронтальнiй
дiлянцi
E. Верхня та нижня щелепи внаслiдок
порушення носового дихання сплощенi у
бiчних вiддiлах та сплощенi

26. Хворий звернувся зi скаргами на бiль в
нижнiй щелепi справа, утруднене вiдкри-
вання 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, ви-
дно медiальнi горби 48 зуба, що не прорi-
зався повнiстю. Який дiагноз можна при-
пустити?

A. Перикоронарит
B. Загострення хронiчного гранулюючого
перiодонтиту
C. Гострий одонтогенний остеомiєлiт
D. Гострий одонтогенний перiостит
E. Абсцес крило-нижньощелепного про-
стору

27. Хвора 37-ми рокiв звернулася до
лiкаря-стоматолога з метою видалення 25
зуба. Який метод знеболення треба засто-
сувати?

A. Одностороння туберальна, iнфраорбi-
тальна, палатинальна анестезiя
B. Одностороння iнфраорбiтальна i пала-
тинальна анестезiя
C. Одностороння туберальна i палатиналь-
на анестезiя
D. Одностороння iнфраорбiтальна i рiзце-
ва анестезiя
E. Двостороння центральна анестезiя

28. Дитина 2-х рокiв отримала травму зу-
бiв. Об’єктивно: коронки 51 i 61 зубiв ко-
ротшi вiд сусiднiх на 1/3. Слизова оболон-
ка в дiлянцi 51 i 61 зубiв гiперемована, на-
брякла. 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
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29. Пацiєнтка 48-ми рокiв звернувся зi
скаргами на субфебрильну температуру
та наявнiсть виразки на слизовiй обо-
лонцi ясен в дiлянцi молярiв, яка посту-
пово збiльшується; розхитанiсть зубiв у
зонi ураження. Об’єктивно: на слизовiй
оболонцi ясен в дiлянцi нижнiх лiвих мо-
лярiв мають мiсце двi поверхневi, рiзко
болючi виразки, якi мають пiдритi краї.
Дно виразок зерняткового вигляду, вкри-
те жовтувато-сiрим нальотом. Виразки
оточенi горбками. Шийки зубiв оголенi,
спостерiгається патологiчна рухомiсть зу-
бiв. Регiональнi лiмфатичнi вузли збiль-
шенi, болiснi, утворюють щiльнi пакети.
Поставте попереднiй дiагноз:

A. Туберкульоз
B. Сифiлiс
C. Гострий афтозний стоматит
D. Ракова виразка
E. Трофiчна виразка

30.Хворий 36-ти рокiв звернувся зi скарга-
ми на наявнiсть виразки на нижнiй губi злi-
ва. Три тижнi тому з’явилося на губi незна-
чне 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’єктив-
но: на слизовiй оболонцi нижньої губи злi-
ва виразка овальної форми розмiром 1,2
см з рiвними, чiткими межами. Яскраво-
червоним блискучим дном. Краї виразки
мають вигляд валика, що плавно спускає-
ться до низу, а в її основi щiльний безболi-
сний iнфiльтрат. Пiдщелепнi лiмфовузли
збiльшенi, безболiснi. Шкiра над ними не
змiнена. Якому захворюванню вiдповiдає
клiнiчна картина?

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

31. У пацiєнта дiагностовано фiбропапiло-
му шкiри обличчя. Який метод лiкування
необхiдно застосувати?

A. Хiрургiчний
B. Променевий
C. Фiзiотерапевтичний
D.Медикаментозний
E. Комбiнований

32. У хворої 48-ми рокiв дiагностова-
ний ревматоїдний артрит СНЩС. Що є
характерною ознакою ревматоїдного
артриту СНЩС?

A. Двобiчнiсть ураження
B. Зниження гостроти слуху
C. Наявнiсть у анамнезi хронiчної травми
D. Поєднання з артрогенною контракту-
рою
E. ”Тугорухомiсть” нижньої щелепи зранку

33. У хворого дiагностовано амелобласто-
му нижньоїщелепи. 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

34. У пацiєнта 37-ми рокiв наявна аси-
метрiя обличчя за рахунок припухлостi
привушно-жувальної дiлянки справа. При
пальпацiї - утвiр щiльної консистенцiї, без
чiтких меж, болючий, нерухомий. Кути
рота й ока опущенi. При намаганнi надути
щоки права щока парусить. Який попере-
днiй дiагноз?

A. Злоякiсна пухлина привушної слинної
залози
B.Центральний парез лицьового нерва
C. Периферичний парез лицьового нерва
D. Невралгiя трiйчастого нерва
E.Флегмона привушно-жувальної дiлянки

35. У пацiєнта 37-ми рокiв дiагностова-
но: гострий остеомiєлiт нижньої щелепи
справа в дiлянцi 45, 46, 47 зубiв. При об-
стеженнi виявлено симптом Венсана. Вка-
жiть ознаки цього симптому:

A. Вiдчуття онiмiння м’яких тканин ни-
жньої губи i пiдборiддя
B. Iнтенсивний бiль в дiлянцi причинного
зуба
C. Рухомiсть причинного i сусiднiх зубiв
D. Наявнiсть iнфiльтрату з обох бокiв
альвеолярного вiдростку
E. Бiль при перкусiї причинного i сусiднiх
зубiв

36. Хворий 21-го року три години тому
отримав ножове поранення в дiлянцi пра-
вої щоки; була кровотеча, на момент огля-
ду припинилася. Об’єктивно: в дiлянцi
правої щоки наявна рана з рiвними кра-
ями, яка не проникає в порожнину рота,
розмiром 4х1 см, заповнена згустком. На-
кладання яких швiв показане хворому?

A. Первиннi глухi
B.Первиннi направляючi
C. Первиннi зближуючi
D. Раннi вториннi
E.Пiзнi вториннi

37. Хворий 25-ти рокiв доставлений у вiд-
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дiлення для надання спецiалiзованої до-
помоги через 48 годин пiсля отримання
уламкового поранення щелепно-лицьової
дiлянки. При оглядi велика зяюча рана
м’яких тканин обличчя неправильної фор-
ми, краї iнфiкованi, набряклi. Який вид
хiрургiчної обробки рани проводиться на
даному етапi?

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

38. Хвора 30-ти рокiв пiсля переохо-
лодження скаржиться на перекошення
обличчя вправо, пiдвищення температури
тiла до 37,9oC . Об’єктивно: не може на-
хмурити лоба злiва та закрити лiве око.
Згладжена лiва носогубна складка. Губи
щiльно не стуляються. Вiдсутнiй лiвий на-
дбрiвний рефлекс. Назвiть патологiю:

A. Невропатiя лицевого нерва
B. Невралгiя трiйчастого нерва
C. Лицевий гемiспазм
D. Прогресуюча гемiатрофiя обличчя
E. -

39. Дiвчина 18-ти рокiв звернулася до сто-
матолога зi скаргами на бiль в привушних
дiлянках загальне нездужання. При оглядi
вiдзначається припухлiсть привушних дi-
лянок з обох сторiн, болюче вiдкривання
роту, в ротовiй порожнинi - гiперемiя та
набряк слизової оболонки навколо усть
протокiв привушних слинних залоз. Наяв-
нi симптоми загальної iнтоксикацiї: тем-
пература тiла - 38oC , бiль в м’язах. Вста-
новiть попереднiй дiагноз:

A. Гострий епiдемiчний паротит
B. Гострий неепiдемiчний паротит
C. Флегмона привушно-жувальної дiлянки
D. Гострий гнiйний лiмфаденiт
E. Псевдопаротит Герценберга

40. Чоловiковi 29-ти рокiв поставлено дi-
агноз: перелом верхньої щелепи за сере-
днiм типом. Лiнiя розлому симетрична з
обох бокiв. В яких межах може бути пору-
шена чутливiсть зубiв та слизової оболон-
ки?

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. -

41. До лiкаря-стоматолога звернулася хво-
ра 28-рокiв зi скаргами на ниючий бiль при
накушуваннi в 16 зубi. Пiсля обстеження
поставленний дiагноз: загострення хронi-

чного перiодонтиту. Показано видалення
16-го зуба. Який вид щипцiв доцiльно ви-
користати для видалення?

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

42. Пiд час пiдготовки до протезування у
пацiєнта 38-ми рокiв виявлена перфорацiя
дна пульпової камери в дiлянцi бiфуркацiї
коренiв 46 зуба. Об’єктивно: 46 зуб неру-
хомий, пародонтальних кишень в дiлянцi
46 зуба не виявлено. На рентгенограмi:
канали 46 зуба запломбованi на всю дов-
жину, патологiчних змiн в периапiкальнiй
дiлянцi коренiв немає. В областi бiфурка-
цiї коренiв 46 зуба невелике розрiдження
верхiвки мiжкореневої перегородки. Який
вид зубозберiгаючої операцiї показаний в
даному випадку?

A. Коронаро-радикулярна сепарацiя
B. Гемiсекцiя
C. Ампутацiя
D. Резекцiя
E. Реплантацiя

43. Пацiєнту показане проведення вести-
булопластики 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 анесте-
зiї виникла кровотеча. Що необхiдно зро-
бити для зупинки кровотечi?

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 гене-
ральне 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. Хворому 28-ми рокiв виготовляє-
ться вкладка на 24 зуб непрямим мето-
дом. Сформована порожнина для вклад-
ки. Який етап протезування має бути на-
ступним?

A. Отримання вiдбитка
B. Моделювання вкладки
C. Виготовлення моделi
D. Вiдливка вкладки
E. Фiксацiя вкладки

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 Померанцевою-Урбансь-
кою
D. Плаваючий обтуратор
E. Обтуратор за Iльїною-Маркосян

3. Пiсля виготовлення бюгельного проте-
зу на верхню щелепу оцiнюється якiсть
виготовленої конструкцiї. В межах яких
значень повинна бути ширина дуги проте-
зу?

A. 5-8 мм
B. 1,5-2 мм
C. 3-5 мм
D. 10-12 мм
E. 12-15 мм

4. Хворий 57-ти рокiв звернувся в клiнiку
зi скаргами на рухомiсть значної групи зу-
бiв. Пiсля обстеження вирiшено в компле-
ксi лiкування виготовити даному хворому
знiмну шину. Шинуючi властивостi знiм-
них шин забезпечуються застосуванням
таких кламерiв:

A. Багатоланковi i перекиднi
B. Вестибулярнi
C. Зубо-альвеолярнi
D. Утримуючi
E. Опорнi

5. Пацiєнту 67-ми рокiв виготовляється
повний знiмний протез на нижню щелепу.
Проводиться припасування iндивiдуальної
ложки за методикою Гербста. Уточнює-
ться межа ложки пiд’язикової дiлянки, вiд-
ступивши 1 см вiд середньої лiнiї. Яку про-
бу Гербста слiд провести з цiєю метою?

A. Поперемiнне дотикання язиком щоки
B. Провести язиком по червонiй облямiвцi
верхньої губи
C. Активнi рухи мiмiчної мускулатури
D. Ковтання
E. Повiльне вiдкривання рота

6. Хворому 64-х рокiв виготовляється бю-

гельний протез на верхню щелепу при
наявностi дефекту зубного ряду 2-го кла-
су за Кеннедi. Пiсля проведеної паралело-
метрiї встановленi типи межових лiнiй на
опорних зубах. На 24 зубi межова лiнiя -
1 типу. Який тип кламера iз системи Нея
показаний хворому?

A. I
B. IV
C. II
D. III
E. V

7. Хворий 60-ти рокiв звернувся в
щелепно-лицевий стацiонар зi скаргами
на бiль, кровотечу, порушення жування. В
анамнезi травма нижньої щелепи на рiв-
нi центральних рiзцiв. Об’єктивно: при-
пухлiсть в мiсцi травми, вiдкривання рота
не обмежене. Дiагностований серединний
перелом нижньої щелепи. Обидвi щелепи
беззубi. Яка конструкцiя найбiльш доцiль-
на?

A. Наясенна шина Порта
B. Зубо-ясенна шина Вебера
C. Апарат Рудько
D. Наясенна шина Гунiнга
E. Зубо-ясенна шина Ванкевич

8. Жiнка 39-ти рокiв звернулася зi скар-
гами 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 виготов-
лена ковпачкова шина з фiксуючими ко-
ронками на 43/33 зуби. Яку стабiлiзацiю
зубiв дозволяє провести дана шина?

A. Фронтальна
B. Парасагiтальна
C. Фронто-сагiтальна
D. Сагiтальна
E. Колова

9. Пiд час бойових дiй у зубного технiка
спецiалiзованого шпиталю для виготов-
лення зубних протезiв виникла потреба
поповнення зуботехнiчних матерiалiв з
комплекту. В якому комплектi вони зна-
ходиться?

A. ЗТ-3
B. ЗТ-1
C. ЗТ-2
D. ЗП
E. ЗВ

10. Хворий 35-ти рокiв страждає на лока-
лiзований пародонтит фронтальних зубiв
нижньої щелепи. Об’єктивно: на верхнiй
щелепi зубний ряд безперервний, на ни-
жнiй щелепi вiдсутнi 48, 47, 46, 45, 35, 36, 37,
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38 зуби, iншi зуби мають рухомiсть II сту-
пеня, 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 поране-
нi на полi бою у щелепно-лицеву дiлянку
одержують вiдповiдну ортопедичну (виго-
товлення лiкувальних шин, апаратiв, про-
тезiв) та зуболiкарняну допомогу?

A. У СВПХГ (спецiалiзованому вiйськово-
польовому хiрургiчному госпiталi)
B. У ОМеДБ (окремому медичному ба-
тальйонi)
C. У ОМЗ (окремому медичному загонi)
D. У евакогоспiталях
E. У цивiльних медичних закладах

12. Одним з етапiв виготовлення повного
знiмного протеза є припасування iндивi-
дуальної ложки i зняття функцiонального
вiдбитка. Яким iз перерахованих матерi-
алiв проводиться функцiональне оформ-
лення країв iндивiдуальної ложки?

A. Ортокор
B. Гiпс
C. Хромопан
D. Тiодент
E. Стомальгiн

13. Чоловiк скаржиться на печiння в дi-
лянцi слизової оболонки твердого пiдне-
бiння при користуваннi частковим знiм-
ним пластинковим протезом, виготовле-
ним тиждень тому. Дiагностовано алергi-
чний контактний стоматит. Визначте та-
ктику лiкування, коли вiдомо, що умов
для виготовлення дугового протезу немає,
а пацiєнт вперше користується знiмною
конструкцiєю:

A. Виготовлення нового знiмного протезу
з металевим базисом
B. Накладання виготовленого протезу з
частим полосканням водою, та прийомом
гiпосенсибiлiзуючих засобiв
C. Виготовлення нового протезу з додаван-
ням в пластмасове тiсто меншої кiлькостi
мономеру
D. Виготовлення нового протезу з додаван-
ням в пластмасове тiсто меншої кiлькостi
полiмеру
E. Кип’ятiння ранiше виготовленого про-
тезу в дистильованiй водi протягом 10
хвилин

14. Пацiєнту 54-х рокiв показано виготов-
лення суцiльнолитих металокерамiчних
мостоподiбних протезiв на верхню та ни-
жнющелепи. Яку групу вiдбиткових мате-
рiалiв необхiдно вибрати при виготовлен-
нi даних зубних протезiв?

A. Силiконовi
B. Гiпс
C. Термопластичнi
D. Цинкоксидевгеноловi
E. Альгiнатнi

15. 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 корон-
ки. Прикус ортогнатичний. На рентгено-
грамi: канали даних зубiв запломбованi на
всю довжину, патологiчних змiн в периапi-
кальних тканинах не виявлено. Запропо-
нуйте найбiльш рацiональну конструкцiю
в цьому випадку:

A. Виготовлення куксових вкладок та
металокерамiчних коронок
B. Куксовi вкладки, облицьованi пластма-
сою
C. Вiдновлення коронкових частин за до-
помогою фотополiмерних пломбувальних
матерiалiв
D. Виготовлення комбiнованих штампова-
них коронок за Бородюком
E. Виготовлення iммедiат-протезу на шти-
фтах

16. 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: генералi-
зований пародонтит II ступеня. Яка на Ва-
шу думку конструкцiя протезiв найбiльш
рацiональна в даному випадку?



Ортопедична стоматологiя 17

A. Бюгельнi протези з шинуючими еле-
ментами
B. Протези з металевим базисом
C. Незнiмнi суцiльнолитi мостоподiбнi
протези
D. Частковi знiмнi пластинковi протези
E. -

17. Пацiєнт 25-ти рокiв скаржиться на
неправильне положення верхнього цен-
трального рiзця злiва внаслiдок травми,
що мала мiсце 2 мiсяцi тому. Об’єктивно:
21 зуб повернутий по осi, в пiднебiнному
положеннi. Яким з методiв лiкування най-
бiльш доцiльно усунути даний дефект?

A. Ортодонтичний
B. Хiрургiчний
C. Апаратурно-хiрургiчний
D. Протезування
E. Шинування з наступним протезуванням

18. Хворому 46-ти рокiв з метою проте-
зування показана класична 2-х етапна хi-
рургiчна установка iмплантатiв на верхнiй
щелепi. Який повинен бути iнтервал мiж
цими етапами?

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

19. У хворого 59-ти рокiв внаслiдок ви-
робничої травми стався перелом нижньої
щелепи. Ранiше користувався знiмними
протезами (частковими пластинковими
для верхньої щелепи i повними для ни-
жньої щелепи). Що можна використову-
вати для транспортної iммобiлiзацiї пере-
лому?

A. Протези пацiєнта з пiдборiдною пра-
щею Ентiна
B. Шину Ентiна
C. Шину Васильєва
D. Шину Тiгерштедта
E. Апарат Збаржа

20. У пацiєнта 47-ми рокiв пiсля втра-
ти премолярiв на н/щ злiва зуби, що
обмежують дефект, поступово змiсти-
лись всередину дефекту. Одночасно зуби-
антагонiсти висунулись в бiк беззубої ча-
стини альвеолярного вiдростка. Яку назву
має в лiтературi описана клiнiчна ситуа-
цiя?

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

21. Хворий 47-ми рокiв скаржиться на змi-

ну кольору 11 та 21 зубiв. Об’єктивно: 11,
21 зуби рожевого кольору, канали заплом-
бовано до верхiвок. Вирiшено виготови-
ти металокерамiчнi коронки на 11 та 21
зуби. Пiд яким оптимальним кутом слiд
проводити препарування апроксимальних
поверхонь опорних зубiв?

A. 5o

B. 0o

C. 10o

D. 15o

E. 20o

22. Хворому 37-ми рокiв зi звичним виви-
хом нижньої щелепи, виготовляється не-
знiмний апарат для обмеження вiдкриван-
ня рота. Який термiн користування даним
апаратом?

A. 2-3 мiсяцi
B. 1-2 тижнi
C. 3-4 тижнi
D. 6-12 мiсяцiв
E. 4-5 рокiв

23. Пацiєнту планується виготовлення
повного знiмного пластинкового проте-
зу на верхню щелепу. Об’єктивно: на сли-
зовiй оболонцi протезного ложа значна
кiлькiсть ущiльнених папiлом рiзної вели-
чини. Визначте тактику лiкаря:

A. Пiсля видалення папiлом виготовити
протез з двошаровим базисом з еласти-
чною пiдкладкою
B. Зменшити площу базису протезу
C. Об’ємне моделювання базису протезу
D. Користування знiмним протезом проти-
показано
E. Виготовлення металевого базису проте-
зу

24. Хворому тиждень тому були накладе-
нi знiмнi протези на верхню i нижню ще-
лепи. Пiд час чергового прийому хворий
скаржиться на прикушування щiк, бiль.
Об’єктивно: гiперемiя, набряк, з виразку-
вання на слизовiй щiк в дiлянцi штучних
молярiв по лiнiї змикання зубiв. Чим це
може бути спричинене?

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

25.У хворого 70-ти рокiв повна вiдсутнiсть
зубiв на верхнiй щелепi. Об’єктивно: верх-
ньощелепнi горби i альвеолярнi вiдростки
повнiстю атрофованi, склепiння пiднебiн-
ня пласке, вкрите шаром помiрно пiдда-
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тливої слизової оболонки. До якого типу
атрофiй беззубих щелеп можна вiднести
цей випадок?

A. III тип за Шредером
B. III тип за Келлером
C. II тип за Шредером
D. II тип за Келлером
E. IV тип за Келлером

26. У вогнищi природної катастрофи вияв-
лений хворий з рваною раною м’яких тка-
нин обличчя у дiлянцi нижньої губи i пiд-
борiддя з ознаками зовнiшньої кровотечi,
у свiдомостi. Який об’єм першої медичної
допомоги має бути наданий?

A. Зупинка зовнiшньої кровотечi, тампо-
нада 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

27. Хворiй виготовляється частковий знiм-
ний пластинковий протез на в/щ. Який клi-
нiчний етап є наступним пiсля визначення
i фiксацiї центральної оклюзiї?

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

28. Пацiєнту виготовляється металокера-
мiчна коронка на 11 зуб. Планується зуб
залишити вiтальним. Якi заходи на час лi-
кування доцiльно застосувати для профi-
лактики виникнення в подальшому запа-
лення пульпи даного зуба?

A. Виготовлення провiзорної коронки
B. Призначення фторвмiсних препаратiв
C. Призначення кальцiйвмiсних препаратiв
D. Призначення протизапальних препара-
тiв
E. Фiзiотерапевтичнi заходи

29. В клiнiку ортопедичної стоматологiї з
метою протезування звернувся пацiєнт 55-
ти рокiв з вiдсутнiстю 11 зуба. Два тижнi
тому виписаний iз стацiонару пiсля пере-
несеного 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

30. У стоматологiчнiй полiклiнiцi, що за
районом обслуговування забезпечує сто-
матологiчною допомогою понад 25 тисяч
мешканцiв мiкрорайону мiста, є по 10 по-
сад лiкарiв стоматологiв-терапевтiв, та
хiрургiв. Як розрахувати кiлькiсть посад
стоматологiв-ортопедiв?

A. В залежностi вiд потреби населення та
обсягу роботи
B. 1 посада на 2,5 тисячi населення
C. 1 посада на 4 тисячi населення
D. 1 посада на 3 тисячi населення
E. 1 посада на 2 тисячi населення

31. Лiкар-стоматолог ортопедичного вiд-
дiлення за змiну надав консультацiю та
обстежив пацiєнта, перевiрив коронки, за-
фiксував мостоподiбнi протези, визначив
центральне спiввiдношення щелеп та здiй-
снив корекцiю знiмних протезiв. Якими
є норми навантаження лiкаря в умовних
одиницях працi (УОП) за змiну та на мi-
сяць при п’ятиденному робочому тижнi за
нормативами надання допомоги доросло-
му 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

32. Чоловiк 60-ти рокiв iз повною вiдсутнi-
стю зубiв. Користується протезами 15 ро-
кiв. Об’єктивно: нижня третина обличчя
знижена, альвеолярнi вiдростки на верх-
нiй та нижнiй щелепах рiзко атрофованi,
пiднебiння пласке, торус рiзко виражений.
Слизова оболонка протезного ложа тон-
ка, атрофована, без пiдслизового шару.
Який вiдбиток i матерiал доцiльно вико-
ристати у даному випадку?

A. Функцiональний декомпресiйний дента-
флексом
B. Повнi анатомiчнi гiпсом
C. Повнi анатомiчнi стомальгiном
D. Функцiональний компресiйний стенсом
E. Функцiональний диференцiйований
репiном

33. Пацiєнтцi 35-ти рокiв виготовляється
незнiмний металокерамiчний мостоподi-
бний протез. Одержано двошаровi вiдби-
тки силiконовим матерiалом ”Сiлафле-
кс”. Вiдбитки скеровано на знезараження.
Який антисептичний розчин слiд застосу-
вати для їх обробки?
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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

34. Хворий 29-ти рокiв потребує замiщен-
ня дефектiв зубного ряду верхньої ще-
лепи, яке може бути здiйсненим шляхом
виготовлення мостоподiбних протезiв з
естетичним облицюванням. При виготов-
леннi 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

35. Пацiєнту 60-ти рокiв планується ви-
готовлення часткового знiмного протеза
на верхню щелепу. Проведено перевiрку
постановки штучних зубiв на восковому
базисi в ротовiй порожнинi. Який буде на-
ступний клiнiчний етап виготовлення час-
ткових знiмних протезiв?

A.Примiрка та фiксацiя часткових знiмних
протезiв в ротовiй порожнинi
B. Визначення та фiксацiя центрального
спiввiдношення щелеп
C. Гiпсування гiпсових моделей в артику-
лятор
D. Кiнцеве моделювання базису протеза
E. Кiнцеве полiрування протезу

36. Хворому 64-х рокiв проводиться фiкса-
цiя часткового знiмного протеза на ни-
жню 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 дефе-
кту?

A.Порушення процесу полiмеризацiї акри-
лової 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

37. Хвора 26-ти рокiв звернулась з приво-
ду протезування зубiв. Об’єктивно: корон-
ка 16 зуба зруйнована на 1/3. Планується
вiдновлення її анатомiчної форми фарфо-
ровою вкладкою, яку будуть виготовляти
прямим методом. За допомогою чого по-
трiбно зняти вiдбиток з сформованої по-
рожнини для вкладки?

A. Золота або платинова фольга
B. Силiконовi матерiали
C. Термопластичнi матерiали
D. Вiск
E. Твердокристалiчнi матерiали

38. Чоловiковi 35-ти рокiв планується ви-
готовлення адгезивного мостоподiбного
протеза. Об’єктивно: втрачений 15 зуб.
Опорнi 14 i 16 зуби стiйкi. Коронки зу-
бiв середньої висоти. Екватор виражений.
Прикус ортогнатичний. Що може бути
опорною частиною адгезивного протеза?

A. Литi панцернi або перфорованi наклад-
ки
B. Повнi литi коронки
C. Комбiнованi коронки
D. Куксовi вкладки
E. Екваторнi коронки

39. Хворiй 42-х рокiв пiсля обстеження
було поставлено дiагноз: закритий сере-
динний перелом нижньої щелепи в дiлян-
цi 31, 41 зубiв, без змiщення. Коронковi
частини решти зубiв iнтактнi. Також дi-
агностований хронiчний генералiзований
пародонтит середнього ступеня тяжкостi.
Яка найрацiональнiша шина для лiкуван-
ня 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

40. Хворому 68-ми рокiв виготовляють
частковi знiмнi протези. На етапi перевiр-
ки конструкцiї протезiв спостерiгається
горбково-горбковий контакт у бiчних дi-
лянках та сагiтальна щiлина у фронталь-
нiй. Яку помилку допустив лiкар?

A. Зафiксована передня оклюзiя
B. Зафiксована бiчна оклюзiя
C. Неправильна побудова протетичної
площини
D. Занижена висота ЦО
E. Завищена висота ЦО

41. Хворий 39-ти рокiв звернувся в клiнiку
ортопедичної стоматологiї з метою проте-
зування. Пiсля об’єктивного обстеження
хворому показано виготовлення метало-
керамiчних коронок на 13, 14 зуби. Який
вiдбитковий матерiал потрiбно викори-
стати для отримання робочого вiдбитка?

A. Спiдекс
B. Репiн
C. Упiн
D. Кромопан
E. Ортокор

42. Хворий 46-ти рокiв, викладач, звер-
нувся зi скаргами на рухомiсть зубiв ни-
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жньої щелепи, що утруднює вiдкушуван-
ня їжi. Об’єктивно: безперервний зубний
ряд, рухомiсть фронтальних зубiв II ступе-
ня. Рентгенологiчно: кореневi канали 32,
31, 41, 42 зубiв прямi, запломбованi. Який
засiб стабiлiзує фронтальнi зуби зi збере-
женням естетичного вигляду?

A. Шина Мамлока
B. Знiмна багатоланкова шина для фрон-
тальних зубiв
C. Коронково-ковпачкова шина
D. Шина з амбразурними кламерами
E. Шина з напiвкоронок

43. Хворий 57-ми рокiв звернувся до лiка-
ря зi скаргами на бiль i хрускiт у правому
СНЩС пiд час прийому їжi, який зменшу-
ється до вечора. Бiль турбує останнi 2-3
роки. Об’єктивно: обличчя симетричне,
вiдкривання роту обмежене до 2,5 см. На
обох щелепах вiдсутнi моляри. На рент-
генограмi: СНЩС визначається деформа-
цiя 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

44. Пацiєнт 44-х рокiв звернувся до сто-
матологiчної полiклiнiки з метою проте-
зування. Скарги на утруднене пережову-
вання їжi, естетичний дефект. Об’єктив-
но: вiдсутнi 14, 15 i 22 зуби. Вкажiть втрату
жувальної ефективностi за Агаповим:

A. 18%
B. 16%
C. 9%
D. 20%
E. 12%

45. Хворий 21-го року звернувся зi скар-
гами на утруднене вiдкривання роту, змi-
ну зовнiшнього вигляду обличчя протя-
гом останнiх 2-х рокiв. В анамнезi: травма

обличчя декiлька рокiв тому. При оглядi:
сплощення правої половини обличчя, змi-
щення пiдборiддя влiво. При пальпацiї вiд-
мiчається зменшення екскурсiї суглобової
голiвки нижньої щелепи злiва. Обмежен-
ня 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

46. Хвора 50-ти рокiв звернулася зi скар-
гами на бiль i хрускiт в дiлянцi СНЩС.
Об’єктивно: виявленi множиннi передча-
снi контакти зубiв, локалiзовану форму
патологiчної стертостi зубiв. Зуби стiй-
кi, шийки їх оголенi, гiперемiя ясенного
краю. Планується проведення вибiрково-
го пришлiфування зубiв. В скiльки вiдвi-
дувань 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

47. Пацiєнт 44-х рокiв звернувся в клiнi-
ку ортопедичної стоматологiї за скарга-
ми на бiль i хрускiт в дiлянцi СНЩС, по-
рушення функцiї жування внаслiдок час-
ткової вiдсутностi зубiв на нижнiй щелепi.
Об’єктивно: вiдсутнi 38 37 36 35 / 45 46 47
48 зуби, патологiчна стертiсть зубiв ни-
жньої щелепи II ступеню. Як змiщується
положення голiвок СНЩС при зниженнi
висоти прикусу в положеннi центральної
оклюзiї?

A. Дистально i вглиб суглобової ямки
B. Вниз позаду суглобового горбка
C. Вниз попереду суглобового горбка
D. Займають центральне положення су-
глобової ямки
E. Вгору попереду суглобового горбка
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1. При обстеженнi дитини 5-ти рокiв
був встановлений дiагноз: гострий дифу-
зний пульпiт 74 зуба. Який метод лiкуван-
ня найбiльш рацiональний у даному випад-
ку?

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

2. До клiнiки звернулася батьки дитини 7-
ми рокiв з метою санацiї порожнини рота.
Хлопчик народився i проживав у мiсце-
востi, де вмiст фтору у водi 2,5 мг/л. Пiд
час огляду було виявлено, що на вестибу-
лярнiй поверхнi 11, 21, 31, 41, 16, 26, 36,
46 наявнi темнi плями. З анамнезу вiдо-
мо, що зуби прорiзалися ураженими. Який
найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Флюороз
B. Гiперплазiя емалi
C. Гiпоплазiя емалi
D. Ерозiя зубiв
E. Недосконалий амелогенез

3. Дитинi 8 рокiв. Пiд час огляду по-
рожнини рота в 46 зубi, який має сiро-
коричневий колiр, виявлено глибоку
карiозну порожнину, що сполучається з
порожниною зуба; зондування коронкової
пульпи безболiсне, зондування вустiв ко-
реневих каналiв болюче. Перкусiя злегка
вiдчутна. На рентгенограмi - коренi зуба
сформованi на 3/4 довжини. Що з перелi-
ченого найбiльш ефективно для медика-
ментозної обробки кореневих каналiв при
лiкуваннi 46 зуба?

A. 1% розчин гiпохлориту натрiю
B. 1:5000 розчин фурацилiну
C. 3% розчин перекису водню
D. 0,9% розчин натрiю хлориду
E. 40% розчин формалiну

4. Дiвчинка 13,5 рокiв скаржиться на при-
пухлiсть i кровоточивiсть ясен при чищен-
нi зубiв впродовж пiвроку. Об’єктивно:
слизова оболонка ясен в дiлянцi фрон-
тальних зубiв верхньої щелепи набрякла,
має цiанотичне забарвлення. Ясеннi сосо-
чки округлої форми, ущiльненi, збiльшенi
у розмiрах i перекривають коронковi ча-
стини зубiв на 1/3 висоти. Вiдзначається
вестибулярне положення 13 i 23 зубiв. Ви-
значте попереднiй дiагноз:

A. Хронiчний гiпертрофiчний гiнгiвiт
B. Хронiчний катаральний гiнгiвiт
C. Гострий катаральний гiнгiвiт
D. Генералiзований пародонтит I ступеня
E. Локалiзований пародонтит I ступеня

5. Дитина 1,5 рокiв хворiє протягом двох
днiв, вiдмовляється вiд їжi, неспокiйна. Ба-

тьки вiдзначають пiдвищення температу-
ри тiла до 38,5oC , появу болiсних виразок у
ротовiй порожнинi. Об’єктивно: на слизо-
вiй оболонцi м’якого i твердого пiднебiння
визначається 5-7 дрiбних ерозiй овальної
форми з тонкою червоною облямiвкою,
вкритих фiбринозним нальотом. Регiонар-
нi лiмфатичнi вузли дещо збiльшенi, бо-
лiснi пiд час пальпацiї. Вiдзначається на-
бряк, гiперемiя i кровоточивiсть ясен. Ви-
значте найбiльш iмовiрний дiагноз:

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

6. У жiночiй консультацiї було проведено
бесiди з вагiтними жiнками про значен-
ня характеру харчування для закладки та
розвитку зубiв майбутньої дитини. На яко-
му тижнi внутрiшньоутробного розвитку
починається закладка фолiкулiв тимчасо-
вих зубiв у плода?

A. 7-ий
B. 15-ий
C. 18-ий
D. 4-ий
E. 12-ий

7. Батьки дiвчинки 5-ти рокiв звернулись
до стоматолога-педiатра з метою санацiї
порожнини рота у дитини. Пiсля клiнiчно-
го обстеження був поставлений дiагноз:
хронiчний глибокий карiєс 54 зуба. Вибе-
рiть доцiльний пломбувальний матерiал
для лiкування 54 зуба:

A. Склоiономерний цемент
B.Цинк-фосфатний цемент
C. Силiкатний цемент
D. Композитний матерiал
E. Силiкофосфатний цемент

8.Удитини 6-ти мiсяцiв дiагностовано дво-
бiчну бронхопневмонiю. Призначено ан-
тибiотики широкого спектру дiї. Знахо-
диться на штучному вигодовуваннi, наяв-
нi розлади травлення (диспепсiя). Якi мо-
жливi патологiчнi змiни твердих тканин
зубiв?

A. Системна гiпоплазiя емалi
B. Зуби Гетчiнсона
C. Мiсцева гiпоплазiя
D. Синдром Стейнтона-Капдепона
E. Зуби Фурньє

9. Батьки 7,5-рiчної дитини скаржаться
на косметичний недолiк переднього зу-
ба верхньої щелепи. На вестибулярнiй по-
верхнi 11 зуба поблизу рiжучого краю ви-
явлена блискуча пляма жовтого кольору з
чiткими обрисами. Емаль при зондуваннi
гладка. В анамнезi - вивих 51 зуба. Визна-
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чте попереднiй дiагноз:

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

10. 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, вiд-
критi. 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

11. Хлопчика 7-ми рокiв привели на кон-
сультацiю до лiкаря-стоматолога. Об’є-
ктивно: ясна гiперемованi, вiдзначається
кровоточивiсть, рухомiсть зубiв, коренi
оголенi, вкритi нальотом, наявнiсть пато-
логiчних зубо-ясенних кишень, заповне-
них грануляцiями. Дитина знаходиться на
облiку у педiатра. Зi слiв мами останнiм
часом стан дитини погiршився, вiдзначає-
ться 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

12. Дитина 14-ти рокiв скаржиться на су-
хiсть i лущення губ, особливо в осiнньо-
зимовий перiод. Об’єктивно: червона
облямiвка губ суха, iнфiльтрована, вкрита
численними лусочками. Шкiра губ ущiль-
нена, пiгментована, визначається поси-
лення її малюнка, лущення, а також ра-
дiальнi трiщини. Водночас, вiдзначається
сухiсть, лiхенiзацiя i екскорiацiя шкiри
обличчя. Визначте попереднiй дiагноз:

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

13. Батьки 5-рiчної дитини звернулись до
лiкаря-стоматолога з метою санацiї її ро-
тової порожнини. Об’єктивно: на жуваль-
них поверхнях 54, 64, 74, 75 i 85 зубiв вияв-
лено карiознi порожнини в межах розм’я-
кшеного плащового дентину. Дитина нер-
вово 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

14. Пацiєнт 12-ти рокiв тиждень тому пе-
ренiс ГРВI. Скарги на бiль i свербiння у
яснах, кровоточивiсть пiд час прийому їжi.
На верхнiй i нижнiй щелепах ясна гiпере-
мованi, набряклi, кровоточать пiд час до-
тику iнструментом, iндекс за Федоровим-
Володкiною - 3,5 бали, iндекс КПУ- 6, про-
баШилера-Пiсарева позитивна. Який най-
бiльш iмовiрний дiагноз?

A. Загострення хронiчного катарального
гiнгiвiту
B. Хронiчний катаральний гiнгiвiт
C. Гiпертрофiчний гiнгiвiт, фiброзна фор-
ма
D. Гiпертрофiчний гiнгiвiт, гранулююча
форма
E.Пародонтит, стадiя загострення

15.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 iмовiр-
ний попереднiй дiагноз:

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

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

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

17. Дитина 12,5 рокiв звернулася до
лiкаря-стоматолога з метою санацiї ро-
тової порожнини. Об’єктивно: iнтенсив-
нiсть карiєсу вiдповiдає високому рiвню
- КПВ=2+4+0=6. Iндекс Green-Vermillion
дорiвнює 1,7. Слизова оболонка ясен
блiдо-рожевого кольору. У даному випад-
ку для iндивiдуальної гiгiєни ротової поро-
жнини доцiльно призначити зубнi пасти,
що мiстять:
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A. Амiнофториди
B. Ферменти
C. Антисептики
D. Сольовi добавки
E. Екстракти трав

18. У дитини 6-ти рокiв третiй день пiдви-
щена температура тiла до 38-39oC , болi-
снiсть при ковтаннi. Об’єктивно: на сли-
зовiй оболонцi пiднебiнних дужок, мигда-
ликах, частково на м’якому пiднебiннi вiд-
значаються декiлька ерозiй до 2 мм в дi-
аметрi, якi розташованi на гiперемова-
нiй слизовiй оболонцi та вкритi бiлуватим
нальотом. Пiдщелепнi лiмфовузли збiль-
шенi, безболiснi при пальпацiї. Який най-
бiльш iмовiрний дiагноз?

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

19. В клiнiку звернулися батьки хлопчи-
ка 8-ми рокiв iз скаргами на ниючий бiль
в зубi у дитинi на нижнiй щелепi право-
руч, що виникає вiд дiї термiчних подра-
зникiв 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, зондуван-
ня якого супроводжується рiзким болем
i кровоточивiстю. Який метод лiкування
пульпiту показаний у даному випадку?

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

20. У дитини 3-х рокiв пiд час планової
санацiї в 54 зубi виявлено глибоку карiо-
зну порожнину, заповнену рештками їжi
та розм’якшеним дентином. Пiсля препа-
рування 54 зуба пульпа кровоточить, зон-
дування рiзко болiсне. Для проведення лi-
кування пульпiту методом девiтальної ам-
путацiї пiд час першого вiдвiдування необ-
хiдно застосувати:

A. Параформальдегiдну пасту
B. Цинк-евгенолову пасту
C. Дентин-пасту
D. Кальцiйвмiсну пасту
E. Йодоформну пасту

21. Дiвчинка 12-ти рокiв скаржиться на
спонтанний бiль в 16 зубi з короткими
перiодами ремiсiй (10-20 хвилин), який з’я-
вився 4 днi тому. Вночi бiль посилюється,
iррадiює на праву частину верхньої щеле-
пи. При оглядi виявлено глибоку карiозну
порожнину у 16 зубi, дентин м’який, зонду-
вання 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

22. При профiлактичному оглядi дитини
10-ти рокiв виявлено бiлi, матовi плями
на вестибулярнiй поверхнi 11, 21 зубiв, якi
локалiзуються в пришийковiй дiлянцi. По-
верхня емалi в дiлянцi ураження не по-
шкоджена, 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

23. До лiкаря-стоматолога звернулася ма-
ма з 11-рiчним хлопчиком зi скаргами у
нього на виражений самовiльний бiль у 46
зубi, який хвилеподiбно наростає та вiддає
у верхню та нижню щелепу. Больовий на-
пад поступово посилюється, стає пульсу-
ючим i стихає на декiлька хвилин вiд холо-
дної води. Об’єктивно: у 46 зубi виявлено
глибоку карiозну порожнину з розм’якше-
ним пiгментованим дентином, пульпова
камера легко перфорується зондом, зон-
дування болiсне по всьому дну, перкусiя
болiсна. Електрозбудливiсть - 40-50 мкА.
Встановiть дiагноз:

A. Гострий гнiйний пульпiт
B. Загострення хронiчного гангренозного
пульпiту
C. Гострий обмежений пульпiт
D. Гострий дифузний пульпiт
E. Травматичний пульпiт

24. Батьки 4-рiчної дiвчинки скаржаться
на наявнiсть дефектiв на зубах верхньої
щелепи дитини. Об’єктивно: в пришийко-
вiй дiлянцi вестибулярної поверхнi рiзцiв
верхньої щелепи виявленi дефекти, якi не
перетинають емалево-дентинного сполу-
чення i мають вигляд дiлянок крейдоподi-
бно змiненої емалi з видимим руйнуванням
її структури. При зондуваннi визначається
шорстка, розм’якшена поверхня. Реакцiя
на холодовi подразники вiдсутня. Визна-
чте дiагноз:

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

25. Хлопчик 12-ти рокiв скаржиться на по-
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стiйний бiль у зубi верхньої щелепи, який
посилюється при накушуваннi. Об’єктив-
но: у 26 зубi - глибока карiозна порожни-
на, що не сполучається з порожниною зу-
ба. Реакцiя на термiчнi подразники вiдсу-
тня, зондування дна безболiсне, перкусiя
рiзко болюча, слизова оболонка в дiлянцi
26 зуба має незначнi ознаки запалення. На
рентгенограмi 26 зуба змiн немає. Визна-
чте 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 по-
стiйний ниючий бiль у зубi нижньої ще-
лепи, який посилюється при накушуваннi.

Об’єктивно: в 46 зубi - карiозна порожни-
на, яка сполучається з порожниною зуба.
Порiвняльна перкусiя рiзко болюча. Ре-
акцiя на термiчнi подразники, зондуван-
ня безболiснi. Слизова оболонка ясен у
дiлянцi 46 зуба яскраво гiперемована, на-
брякла, болюча при пальпацiї. На рент-
генограмi: 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 гранулемато-
зного 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 рухо-
мi 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 най-
бiльш доцiльний метод лiкування:

A. Видалення 74 зуба, перiостотомiя, меди-
каментозна терапiя
B. Ендодонтичне лiкування 74 зуба, меди-
каментозна терапiя
C. Ендодонтичне лiкування 74 зуба, перiо-
стотомiя
D. Перiостотомiя, медикаментозна терапiя
E. -

3. Хлопчик 12-ти рокiв звернувся зi
скаргами на пiдвищення температури до
38, 5oC , утруднене вiдкривання рота, бiль
пiд час ковтання, вживання їжi, розмови.
Об’єктивно: шкiрнi покрови блiдi, облич-
чя незначно асиметричне через припу-
хлiсть у лiвiй пiдщелепнiй дiлянцi. Вiдкри-
вання рота обмежене до 1,2 см, болiсне.
Набряк тканин у лiвiй пiд’язиковiй дiлян-
цi, лiвий щелепно-язиковий жолобок iн-
фiльтрований, згладжений, болiсний пiд
час глибокої пальпацiї, слизова оболонка
тут рiзко гiперемована. Коронка 36 зуба
зруйнована повнiстю. Який дiагноз можна
припустити?

A. Одонтогенний абсцес щелепно-
язикового жолобка вiд 36 зуба
B. Гострий одонтогенний перiостит ни-
жньої щелепи вiд 36 зуба
C. Гострий одонтогенний остеомiєлiт ни-
жньої щелепи вiд 36 зуба
D. Одонтогенна флегмона лiвої крило-
щелепної дiлянки
E. Одонтогенна флегмона лiвої пiдщеле-
пної дiлянки

4. Внаслiдок удару у хлопчика вiком 15 ро-
кiв верхнi центральнi рiзцi заглибилися у
щелепу на половину висоти коронок. Ви-
значте 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 наяв-
нiсть новоутворення на нижнiй губi, яке
з’явилося 3 мiсяцi тому. Спостерiгається
його повiльний рiст. Об’єктивно: на слизо-
вiй оболонцi нижньої губи справа є кругле
новоутворення дiаметром 0,5-1 см, яке пiд-
вищується над рiвнем слизової оболонки,
поверхня гладка, просвiчується прозоро-
блакитний вмiст утворення. Пальпацiя
безболiсна, консистенцiя пружно еласти-
чна. 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. На-
звiть рентгенологiчну ознаку цього захво-
рювання:

A. Симптом ”грона винограду”
B. Симптом ”сухого дерева”
C. Симптом роси
D. Симптом флюктуацiї
E. Симптом дефекту наповнення

7.При обстеженнi дитини виявлено мiкро-
гнатiю i вiдкритий прикус. На рентгено-
грамi суглобова щiлина вiдсутня, гiлка ни-
жньої щелепи справа переходить в скро-
неву кiстку. Поставте дiагноз:

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 СН-
ЩС

8. При оглядi дитини виявлено втягнуту
слизову оболонку на м’якому пiднебiння
i язичку. Поставлено дiагноз: вроджене
приховане незрощення м’якого пiднебiн-
ня. Яке оперативне втручання необхiдне?
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A. Велопластика
B. Уранопластика
C. Хейлопластика
D. Ураностафiлопластика
E. Ринохейлопластика

9. Батьки дiвчинки вiком 6-ти рокiв звер-
нулися зi скаргами на бiль i набряк у ди-
тини в дiлянцi верхньої щелепи справа,
пiдвищення температури тiла до 37,9oC ,
погiршення загального самопочуття. Да-
нi симптоми з’явилися три днi тому. Об’є-
ктивно: обличчя асиметричне за рахунок
набряку м’яких тканин щiчної та пiдочної
дiлянок справа. Коронка 54 зуба зруйно-
вана на 1/2, перкусiя болюча, зуб ранiше
лiкований з приводу ускладненого карiєсу.
З пiднебiнної сторони в дiлянцi вказано-
го зуба виявлено болючий iнфiльтрат з
флюктуацiєю в центрi, вкритий гiперемо-
ваною оболонкою. Встановiть попереднiй
дiагноз:

A. Гострий гнiйний перiостит верхньої
щелепи вiд 54 зуба
B. Гострий серозний перiостит верхньої
щелепи вiд 54 зуба
C. Гострий одонтогенний остеомiєлiт верх-
ньої щелепи
D. Загострення хронiчного перiодонтиту
54 зуба
E. Хронiчний одонтогенний остеомiєлiт
верхньої щелепи

10. Хлопчик вiком 15 рокiв звернувся до
лiкаря стоматолога з приводу видалення
26 зубу. Пiд час проведення туберальної
анестезiї з’явилося швидке наростання на-
бряку тканин i обмеження вiдкривання ро-
та. Чим обумовлений такий стан?

A. Травма судин
B. Травма м’язiв пiд час проведення ане-
стезiї
C. Травма нервових стовбурiв
D. Iшемiя шкiри
E. Анафiлактичний шок

11. 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

12. До лiкаря-стоматолога звернулися ба-
тьки 17-рiчного пiдлiтка зi скаргами на но-
воутворення на верхнiй губi злiва, яке з’я-
вилось кiлька мiсяцiв тому. Об’єктивно:
бородавкоподiбне розростання на нiжцi,
чiтко вiдмежоване вiд оточуючих тканин.
Поверхня горбиста, крупнозерниста, за
своїм виглядом нагадує ”цвiтну капусту”.
Який попереднiй дiагноз?

A. Папiлома
B. Вульгарна бородавка
C. Бородавчастий передрак
D.Шкiрний рiг
E.Фiброма

13. Дитинi 4-х рокiв встановлено дiагноз:
загострення хронiчного перiодонтиту 85
зуба. Рентгенологiчно: руйнування зами-
каючої пластинки фолiкула 45 зуба, за-
темнення в дiлянцi бiфуркацiї 85 зуба, па-
тологiчна резорбцiя медiального кореня
на 2/3. Якою буде тактика лiкування?

A. Виконати екстракцiю 85 зуба
B. Ендодонтична та медикаментозна
обробка кореневих каналiв 85 зуба, герме-
тична пов’язка
C. Зняти больовi та запальнi явища, ви-
конати iмпрегнацiю кореневих каналiв i
зберегти зуб вiдкритим до його фiзiологi-
чної змiни
D. Запломбувати кореневi канали в одне
вiдвiдування та виконати перiостотомiю
E. Виконати перiостотомiю та гемiсекцiю
резорбованого кореня
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1. До ортодонта звернулися батьки з
дитиною 12-ти рокiв зi скаргами на вiд-
сутнiсть зуба на верхнiй щелепi. Зi слiв
батькiв: тимчасовий зуб був видалений у
4-х рiчному вiцi внаслiдок травми. Пiд час
обстеження: обличчя без особливостей.
Прикус постiйних зубiв. На верхнiй щеле-
пi вiдсутнiй 21. Промiжок мiж 11 та 22 - 4
мм. На рентгенограмi: 21 розташований
пiд кутом у 45 градусiв до 11. Виберiть ра-
цiональний метод лiкування:

A. Комбiнований метод лiкування [хiрургi-
чний та апаратурний]
B. Апаратурний
C. Хiрургiчний
D. Ортопедичний
E. Фiзiотерапевтичний

2. При обстеженнi дiтей в школi
стоматолог-ортодонт виявив в декiлькох
з них напруження колового м’язу рота.
Який з перерахованих апаратiв можна ви-
користовувати 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. Яка форма верхнього зубного ряду по-
винна бути в постiйному прикусi?

A. Напiвелiпс
B. Напiвколо
C. Парабола
D. Сiдлоподiбна
E. Трапецiя

4. Який з перерахованих ортопедичних
апаратiв належить до групи механiчної
дiї?

A. Розширювальна пластинка з пружиною
Коффiна
B. Вестибулярна пластинка Шонхера
C. Обтуратор Кеза
D. Регулятор функцiї Френкеля
E. Капа Бинiна

5. В якому перiодi формування прикусу
дитини нормою є фiзiологiчнi треми та дi-
астеми?

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

6. Батьки дитини 3-х рокiв звернулися до
лiкаря-ортодонта зi скаргами на естети-
чний дефект. З анамнезу вiдомо, що дити-

на має звичку смоктати язик. Вертикальна
щiлина у фронтальнiй дiлянцi 5 мм. Який
ортодонтичний апарат показаний для лi-
кування даної патологiї?

A. Пластинка Крауса
B. Диск Фрiеля
C. Пластинка Шонхера
D. Пластинка Кербiтца
E.Активатор Дасса

7. У ортодонта на диспансерному облi-
ку перебуває дитина 2,5 рокiв. Визначте,
прорiзуванню якої групи тимчасових зубiв
вiдповiдає 1 етап фiзiологiчного пiдйому
висоти прикусу:

A. Тимчасових молярiв
B. Тимчасових центральних рiзцiв
C. Тимчасових латеральних рiзцiв
D. Тимчасових iклiв
E.Фронтальної групи зубiв

8. У хлопчика 7-ми рокiв пiд час первинно-
го огляду ортодонтом визначена звичка
спати, пiдклавши кулачок пiд щоку. Роз-
витку якої аномалiї прикусу може сприяти
ця звичка?

A. Косого прикусу
B. Глибокого прикусу
C.Мезiального прикусу
D. Прогнатiї
E. Вiдкритого прикусу

9. Батьки дiвчинки 8-ми рокiв звернули-
ся зi скаргами на естетичне порушення.
Об’єктивно: нижня частина обличчя вко-
рочена, пiдборiддя висунуте вперед, верх-
ня губа западає. Пiд час змикання зубiв
виявляється зворотне глибоке рiзцеве пе-
рекриття. У бiчних дiлянках мезiооклю-
зiя. Виберiть апарат для лiкування:

A. Регулятор функцiї Френкля-3
B. Регулятор функцiї Френкля-2
C. Апарат Осадчого
D. Активатор Андрезена-Гойпля
E. Регулятор функцiї Френкля-1

10.Лiкар-ортодонт з метою уточнення дiа-
гнозу у пацiєнта провiв клiнiчнi дiагности-
чнi проби за Ешлером-Бiтнером. Лицевi
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

11. Хлопець 21-го року звернувся до ор-
тодонта зi скаргами на значну вираже-
нiсть пiдборiдної складки. Об’єктивно:
зменшена нижня третина обличчя, зна-
чно виражена пiдборiдна складка. При
внутрiшньоротовому оглядi: вiдсутнiсть
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контактiв фронтальних зубiв обох щелеп
при їх змиканнi, сагiтальна щiлина 4 мм,
передньо-щiчний горбик першого верх-
нього моляра змикається з одноiменним
горбиком першого нижнього моляра. Для
якого аномального прикусу це характер-
но?

A. Дистальний
B.Мезiальний
C. Перехресний
D. Вiдкритий
E. Глибокий
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1. Хворого 57-ми рокiв iз шизофренi-
єю в стадiї загострення, направлено до
щелепно-лицьового стацiонару з дiагно-
зом: 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’явив-
ся близько 40 хвилин тому пiсля прийому
аспiрину. Об’єктивно: хворий занепокоє-
ний, шкiрнi покриви звичайного кольору.
Дихання частково утруднене. Визначає-
ться набряк верхньої губи, повiк, щiк, язи-
ка, 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 орто-
педичного вiддiлення з метою протезуван-
ня. Перед препаруванням твердих тканин
iнтактних зубiв проведено iнфiльтрацiйне
знеболювання 0,5% розчином лiдокаїну.
Через декiлька хвилин з’явилося пригнi-
чення свiдомостi, падiння АТ, судоми, са-
мовiльне сечовипускання. Який невiдкла-
дний стан розвинувся?

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

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

A. Закiнчити огляд, направити пацiєнта на
вiдповiднi аналiзи
B. Продовжити огляд i почати препаруван-
ня зубiв
C. Сказати хворому про свою пiдозру i
закiнчити прийом
D. Вiдмовити пацiєнту в наданнi стомато-
логiчної допомоги
E. Зняти вiдбитки для вивчення дiагности-
чних моделей

5. Хворому 65-ти рокiв з повною вiдсутнi-
стю зубiв на верхнiй щелепi для виготов-
лення повних знiмних пластинкових про-
тезiв необхiдно зняти анатомiчнi вiдбитки

з верхньої i нижньоїщелеп. У пацiєнта пiд-
вищений блювотний рефлекс. Який меди-
каментозний 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 хворої 39-ти рокiв пiд час прийому у
стоматолога розвинувся набряк Квiнке з
наростанням явищ асфiксiї. Якi дiї лiкаря
стоматолога необхiднi для попередження
стенотичної асфiксiї?

A. Проведення трахеостомiї
B. Введення десенсибiлiзуючих засобiв
C. Введення глюкокортикоїдiв
D. Введення адреномiметикiв
E. Проведення штучного дихання

7. Потерпiлий доставлений у приймаль-
не вiддiлення пiсля ДТП у непритомному
станi у положеннi на спинi. Вiдзначається
синюшнiсть шкiрних покривiв, утрудне-
не дихання, блiдiсть слизових оболонок.
Встановлено дiагноз: двобiчний перелом
тiла нижньої щелепи зi змiщенням фра-
гментiв. Яка асфiксiя виникла у потерпi-
лого?

A. Дислокацiйна
B. Аспiрацiйна
C. Стенотична
D. Клапанна
E. Обтурацiйна

8. У щелепно-лицеве вiддiлення госпiта-
лiзований 6-мiсячний хлопчик з приво-
ду кровотечi з рани на вуздечцi язика. З
анамнезу вiдомо, що напередоднi хiрург-
стоматолог провiв френулотомiю вузде-
чки язика. Кровотеча виникла через 6 го-
дин пiсля операцiї. Накладання швiв на
рану кровотечу не зупинило, дитину пе-
ревели до вiддiлення гематологiї, де кро-
вотечу зупинили внутрiшньовенним вве-
денням концентрату IX фактора зсiдання
кровi. Встановiть дiагноз:

A. Гемофiлiя В
B. Нагноєна рана язика
C. Хвороба Вiллебранда
D. Залiзодефiцитна анемiя
E. Iдiопатична тромбоцитопенiчна пурпура

9. Пацiєнтка звернулася в стоматологi-
чний кабiнет для лiкування другого ни-
жнього моляра справа. Була проведена
мандибулярна анестезiя 4% розчином убi-
стезину. Через кiлька хвилин пацiєнтка
зблiдла, вкрилася холодним потом, втра-
тила свiдомiсть. З рота видiляється велика
кiлькiсть слини. Пульс - ниткоподiбний,
артерiальний тиск - 90/50 мм рт.ст. Зiницi
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розширенi, щелепи мiцно стисненi, з’яви-
лися судоми. Вкажiть невiдкладний стан,
який виник у хворої:

A. Епiлептичний напад
B. Анафiлактичний шок
C. Зомлiння (Непритомнiсть)
D. Набряк Квiнке
E. Колапс

10. У пацiєнта пiсля операцiї видалення зу-
ба дiагностовано кровотечу iз лунки вида-
леного зуба. Виберiть рацiональну лiку-
вальну тактику:

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 ви-
далення 36-го зуба. На прийомi у хiрурга-
стоматолога перед проведенням анесте-
зiї, хворий вiдчув слабкiсть, шум у ву-
хах, потемнiння в очах. Об’єктивно: шкiра
обличчя блiда, вкрита холодним потом,
АТ- 110/70 мм рт.ст. Пацiєнт на декiлька
секунд втратив свiдомiсть. Яке ускладнен-
ня виникло на прийомi у хворого?

A. Зомлiння (Непритомнiсть)
B. Епiлептичний напад
C. Анафiлактичний шок
D. Стенокардiя
E. Колапс
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