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1. Пацiєнтка 47-ми рокiв скаржиться на
болi, що виникають пiд час прийому їжi та
змiнi температури. Перiодично впродовж
2-х тижнiв виникали самочиннi болi в дi-
лянцi правої верхньої щелепи. Об’єктивно:
в 16 зубi глибока карiозна порожнина, пi-
сля видалення залишкiв їжi та пухкого ден-
тину виявлено кровоточиву пульпу. Зонду-
вання рiзко болiсне. Короткочасний бiль
вiд холодного. Перкусiя неприємна. Який
найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Хронiчний фiброзний пульпiт
B. Глибокий хронiчний карiєс
C. Гострий обмежений пульпiт
D. Хронiчний гангренозний пульпiт
E. Хронiчний конкрементозний пульпiт

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

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

3. Чоловiк 27-ми рокiв звернувся зi скарга-
ми на бiль i кровоточивiсть ясен, що поси-
люється при вживаннi їжi, загальну слаб-
кiсть, нездужання. Тиждень тому перенiс
ГРВI. Об’єктивно: ясна гiперемованi, рiзко
набряклi, ясеннi сосочки пухкi, кровото-
чать при незначному дотику. На язиковiй
поверхнi фронтальних нижнiх зубiв визна-
чається значне вiдкладення над’ясенного
зубного каменю та м’якого зубного на-
льоту. Пiдщелепнi лiмфовузли збiльшенi,
болючi пiд час пальпацiї. Зубоясенне при-
крiплення не зруйновано. Який найбiльш
iмовiрний дiагноз?

A. Загострення хронiчного катарального
гiнгiвiту
B. Гiпертрофiчний гiнгiвiт, набрякова фор-
ма
C. Гiпертрофiчний гiнгiвiт, фiброзна форма
D. Пародонтит II ступеня
E. Гострий виразковий гiнгiвiт

4. Хворий 39-ти рокiв скаржиться на кро-
воточивiсть ясен, неприємний запах з рота,
рухомiсть зубiв, утруднене вживання їжi.
Об’єктивно: ясна синюшно-червоного ко-
льору, пародонтальнi кишенi 3-4 мм, зуби

рухомi II ст., значнi вiдкладення над- i пiдя-
сенного зубного каменю, IГ- 3 бали, трав-
матична оклюзiя. Який найбiльш iмовiр-
ний дiагноз?

A. Генералiзований пародонтит, II ступiнь,
хронiчний перебiг
B. Генералiзований пародонтит, I ступiнь,
загострений перебiг
C. Гiстiоцитоз-Х
D. Хронiчний катаральний гiнгiвiт
E. Генералiзований пародонтит, II ступiнь,
загострений перебiг

5.Вагiтнiй 26-ти рокiв (II триместр вагiтно-
стi) поставлено дiагноз: гiпертрофiчний
гiнгiвiт II ступеня важкостi. Усунуто мi-
сцевi подразнювальнi фактори, проведено
мiсцеву протизапальну терапiю. Визначте
подальшу тактику стосовно цiєї хворої:

A. Навчання рацiональнiй гiгiєни порожни-
ни рота
B. Дiатермокоагуляцiя
C. Гiнгiвектомiя
D. Крiодеструкцiя гiпертрофованих сосо-
чкiв
E. Глибока склерозуюча терапiя

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

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

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

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

8.Пiд час препарування порожнини 36 зуба
у хворого 15-ти рокiв виник короткочасний
гострий бiль. В ходi обстеження на днi ка-
рiозної порожнини спостерiгається точко-
вий отвiр, в якому видно пульпу яскраво-
червоного кольору. Поставте дiагноз:



Первинне вiдвiдування 3

A. Гострий травматичний пульпiт
B. Гострий глибокий карiєс
C. Гострий обмежений пульпiт
D. Гострий дифузний пульпiт
E. Гострий перiодонтит

9. Хвора 27-ми рокiв скаржиться на рiзкий
бiль у лiвiй привушнiй областi. Об’єктив-
но: температура тiла - 37,8oC . Вiдзначає-
ться невелика асиметрiя обличчя за раху-
нок припухлостi м’яких тканин перед ко-
зелком лiвого вуха. Звужений слуховий
прохiд. Вiдкривання рота обмежене до 2,0
см. Зуби iнтактнi, нижня щелепа незначно
змiщена вправо. Слизова оболонка поро-
жнини рота блiдо-рожевого кольору. Який
найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Загострення хронiчного артриту лiвого
скронево-нижньощелепного суглоба
B. Перелом суглобового вiдростка нижньої
щелепи
C. Флегмона привушно-жувальної дiлянки
D. Лiвобiчний отит
E. Артроз лiвого скронево-
нижньощелепного суглоба

10.Хвора 33-х рокiв скаржиться на ниючий
бiль, що перiодично виникає при потра-
пляннi твердої їжi в карiозну порожнину
16 зуба. Бiль зникає через 20-30 хвилин пi-
сля усунення подразника. Об’єктивно: на
жувальнiй поверхнi 16 зуба глибока карiо-
зна порожнина, що не сполучається з по-
рожниною зуба. Дно та стiнки щiльнi, при
зондуваннi незначний бiль в однiй дiлянцi
дна порожнини. Реакцiя на холодовий по-
дразник болiсна, тривала. ЕОД- 40 мкА.
Яким буде остаточний дiагноз?

A. Хронiчний фiброзний пульпiт
B. Загострення хронiчного пульпiту
C. Гострий глибокий карiєс
D. Хронiчний глибокий карiєс
E. Гiперемiя пульпи

11. Пацiєнтка 56-ти рокiв скаржиться на
наявнiсть карiозної порожнини в 26 зубi.
Об’єктивно: на жувальнiй поверхнi 26 зуба
карiозна порожнина, що не сполучається з
порожниною зуба. Зондування i термiчна
реакцiя безболiснi. На рентгенограмi ви-
значається нерiвномiрне розширення перi-
одонтальної щiлини. Який остаточний дiа-
гноз?

A. Хронiчний фiброзний перiодонтит
B. Хронiчний фiброзний пульпiт
C. Хронiчний гранулювальний перiодонтит
D.Хронiчний грануломатозний перiодонтит
E. Хронiчний глибокий карiєс

12. Хвора 30-ти рокiв звернулася в клiнiку
зi скаргами на бiль в 26 i кровоточивiсть пiд
час їжi. Зуб ранiше не лiкувався. Об’єктив-
но: на жувальнiй поверхнi 26 глибока карi-
озна порожнина, що сполучається з поро-
жниною зуба, заповнена м’якою тканиною
червоного кольору. При зондуваннi спосте-

рiгаються болючiсть i кровоточивiсть. Був
поставлений дiагноз: хронiчний гiпертро-
фiчний пульпiт 26. Що буде визначатися на
рентгенограмi в цьому випадку?

A. Змiни в перiапiкальних тканинах вiдсутнi
B. Деструкцiя мiжзубної перегородки на 1/3
C.Остеопороз кiсткової тканини
D. Гiперцементоз верхiвки кореня зуба
E.Остеосклероз кiсткової тканини

13.Пацiєнт 37-ми рокiв скаржиться на бiль,
набряк нижньої губи. Хворiє близько ро-
ку. Ранiше непокоїли сухiсть губ, трiщини.
Лiкувався самостiйно. Протягом останнiх
двох тижнiв стан рiзко погiршився. Об’є-
ктивно: нижня губа набрякла, вкрита тов-
стими кiрками жовтувато-зеленого кольо-
ру. Протоки слинних залоз в зонi Клейна
розширенi, з каламутним ексудатом. На
червонiй облямiвцi - трiщини. Порожнина
рота не санована. Який найбiльш iмовiрний
дiагноз?

A. Гландулярний хейлiт
B.Актинiчний хейлiт
C.Атопiчний хейлiт
D. Екзематозний хейлiт
E. Ексфолiативний хейлiт

14. У чоловiка 28-ми рокiв стоматолог вия-
вив на спинцi язика червонуватого кольору
дiлянки у формi кiл рiзної величини. Во-
гнища оточує вузька блискуча смужка. З
анамнезу встановлено, що змiни на язицi
не носять постiйного характеру, з’являю-
ться перiодично протягом декiлькох ро-
кiв i пацiєнтовi не заважають. Страждає
на хронiчний гастрит. При гiстологiчному
дослiдженнi в епiтелiї визначаються гiпер-
i паракератоз. Який остаточний дiагноз?

A. Десквамативний глосит
B. Вторинний сифiлiс
C. Червоний плескатий лишай
D. Лейкоплакiя
E. Ромбоподiбний глосит

15. Пацiєнт 55-ти рокiв скаржиться на су-
хiсть в порожнинi рота, печiння, яке по-
силюється пiд час їжi. Протягом 10 рокiв
страждає на цукровий дiабет. Об’єктивно:
частковий знiмний пластинчастий протез
на верхнiй щелепi. Язик трохи набряклий,
в заднiй третинi на середнiй лiнiї визнача-
ється гладенька дiлянка, яка позбавлена
сосочкiв. У складках язика зазначається
невелика кiлькiсть нальоту, що важко знi-
мається. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Хронiчний атрофiчний кандидоз
B. Червоний плескатий лишай
C. Лейкоплакiя
D. Десквамативний глосит
E. Ромбоподiбний глосит

16. Хвора 18-ти рокiв звернулася зi скарга-
ми на косметичний дефект внаслiдок змiни
кольору коронок зубiв. Проживає в регiо-
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нi з вмiстом фтору в питнiй водi 1,1 мг/л.
Страждає на соматичну патологiю, часто
хворiє. Об’єктивно: виявлена бiлувата змi-
нена емаль у пришийковiй зонi всiх зу-
бiв, зондування безболiсне. При вiтально-
му фарбуваннi 2% розчином метиленового
синього елементи ураження забарвлюю-
ться. Яким буде остаточний дiагноз?

A. Гострий початковий карiєс
B. Гострий поверхневий карiєс
C. Системна гiпоплазiя емалi
D. Флюороз, плямиста форма
E. Незавершений амелогенез

17.Пацiєнт 23-х рокiв скаржиться на крово-
точивiсть ясен, яка з’явилась рiк тому. До
лiкаря не звертався. Об’єктивно: слизова
оболонка ясен застiйно-гiперемована, цiа-
нотична, пастозна, кровоточить при зонду-
ваннi. На язиковiй поверхнi нижнiх фрон-
тальних зубiв виявляється над’ясеневий зу-
бний камiнь. Зуби нерухомi. На рентгено-
грамi змiни не визначаються. Який остато-
чний дiагноз?

A. Хронiчний катаральний гiнгiвiт
B. Хронiчний генералiзований пародонтит
C. Гiпертрофiчний гiнгiвiт
D. Загострення хронiчного катарального
гiнгiвiту
E. Загострення хронiчного генералiзовано-
го пародонтиту

18. Пацiєнт 23-х рокiв скаржиться на бiль
в яснах, що пiдсилюється при прийомi їжi,
неприємний запах iз рота, погане самопо-
чуття. Занедужав 2 днi тому пiсля перео-
холодження. Об’єктивно: слизова оболон-
ка ясен гiперемiйована, набрякла, легко
кровоточить при зондуваннi. По ясеневому
краю в областi зруйнованих 36, 37 i 38 зубiв
- виразки, покритi брудно-сiрим некроти-
чним нальотом. Значнi назубнi вiдкладен-
ня. У мазку - фузоспiрилярна флора. Який
остаточний дiагноз?

A. Виразковий гiнгiвiт
B.Атрофiчний гiнгiвiт
C. Катаральний гiнгiвiт
D. Гiпертрофiчний гiнгiвiт
E. Десквамативний гiнгiвiт

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

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

20.При проведеннi санiтарно-просвiтницької

роботи серед вагiтних жiнок стоматолог
дав рекомендацiї вiдносно гiгiєни ротової
порожнини, рацiонального харчування та
необхiдної кiлькостi мiкроелементiв та вi-
тамiнiв в їх щоденному рацiонi. Яка опти-
мальна кiлькiсть кальцiю необхiдна вагi-
тнiй жiнцi для формування резистентних
до карiєсу зубiв у майбутньої дитини?

A. 1,5 г
B. 3,5 г
C. 3,0 г
D. 2,0 г
E. 2,5 г

21. Пiд час огляду ротової порожнини у
хворого 32-х рокiв стоматолог виявив на-
ступне: язик набряклий, гiперемований,
вкритий бiлим нальотом, який легко знi-
мається шпателем. Лiкар з’ясував, що пацi-
єнт тривалий час лiкувався антибiотиками.
Який попереднiй дiагноз?

A. Кандидозний стоматит
B. Рецидивний афтозний стоматит
C. Хейлiт
D. Лейкоплакiя
E. Виразковий стоматит

22. Студент 19-ти рокiв скаржиться на не-
здужання, слабкiсть, болючiсть ясен, утру-
днене приймання їжi, вiдкривання рота.
Хворiє тиждень. Об’єктивно: шкiра облич-
чя блiда, з рота гнилiсний запах. Край ясен
виразковий, вкритий сiруватим нальотом,
який частково знiмається. На зубах вели-
ка кiлькiсть м’якого нальоту. У дiлянцi 48
зуба спостерiгається виразкування, яке по-
ширюється на слизову оболонку щоки та
ретромолярної дiлянки. Пiдвищений лiм-
фаденiт. Поставте попереднiй дiагноз:

A. Виразково-некротичний гiнгiвостоматит
Венсана
B. Багатоформна ексудативна еритема
C. Хронiчний рецидивний афтозний стома-
тит, виразкова форма (стоматит Сеттона)
D. Гострий псевдомембранозний кандидоз
слизової оболонки порожнини рота
E.Акантолiтична пухирчатка

23. Дiвчинка 10-ти рокiв скаржиться на
свербiж верхньої губи та шкiри прирото-
вої дiлянки. Об’єктивно: гiперемiя та на-
бряк червоної облямiвки верхньої губи у
дiлянцi, що прилягає до шкiри, еритема i
набряк шкiри над верхньою губою та в дi-
лянцi кута рота розмiром приблизно 1х1 см
з нечiткими краями. Який найбiльш iмовiр-
ний дiагноз?

A.Атопiчний хейлiт
B. Екзематозний хейлiт
C.Метеорологiчний хейлiт
D. Суха форма ексфолiативного хейлiту
E.Актинiчний хейлiт

24. Хвора 58-ми рокiв, яка хворiє на гiпер-
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тонiчну хворобу, скаржиться на самочин-
ний постiйний бiль у верхнiй щелепi злiва,
припухлiсть, пiдвищення температури тiла
до 38,0oC . Об’єктивно: 26 зуб зруйнований,
коренi роз’єднанi, перкусiя болюча, пере-
хiдна складка згладжена, болюча у дiлянцi
25, 26 та 27 зубiв. Яка послiдовнiсть лiку-
вання хворої?

A. Розтин субперiостального абсцесу,
видалення коренiв 26 зуба, гiпотензивнi
препарати
B. Видалення коренiв 26 зуба, розтин абсце-
су, гiпотензивнi препарати
C. Видалення коренiв 26 зуба, протизапаль-
на терапiя, гiпотензивнi препарати
D. Розтин субперiостального абсцесу, гiпо-
тензивнi препарати
E. Протизапальна, антигiстамiнна терапiя,
гiпотензивнi препарати

25. Дитина 12-ти рокiв звернулася до
хiрурга-стоматолога зi скаргами на пору-
шення загального самопочуття, слабкiсть,
пiдвищення температури тiла до 38,5oC ,
наявнiсть новоутворення правої половини
верхньої щелепи, болючого при натискан-
нi. На рентгенограмi визначається дестру-
кцiя кiсткової тканини без чiтких контурiв,
по краях визначається голковий перiостоз.
Який дiагноз можна поставити?

A. Саркома Юїнга правої верхньої щелепи
B. Гострий одонтогенний остеомiєлiт правої
верхньої щелепи
C. Остеобластокластома верхньої щелепи
злiва
D. Гострий гайморит правої верхньої щеле-
пи
E. Рак правої верхньої щелепи

26. Вагiтна жiнка 20-ти рокiв скаржиться
на розростання ясен, кровоточивiсть та бо-
лючiсть при вживаннi їжi та чищеннi зубiв.
Об’єктивно: ясеннi сосочки на верхнiй та
нижнiй щелепах гiперемованi, вкривають
коронки зубiв на 1/3 висоти, кровоточивi,
болючi. Зубоясенне прикрiплення не пору-
шене. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Гiпертрофiчний гiнгiвiт
B. Хронiчний пародонтит
C. Катаральний гiнгiвiт
D. Виразковий гiнгiвiт
E. Локалiзований пародонтит

27. Чоловiк 49-ти рокiв звернувся до
терапевта-стоматолога з метою санацiї по-
рожнини рота перед протезуванням. Об’є-
ктивно: в 15 на дистальнiй поверхнi карiо-
зна порожнина. Зондування, перкусiя без-
болiснi. На рентгенограмi 15 помiтне роз-
ширення перiодонтальної щiлини в дiлянцi
апексу. До якої межi у даному випадку до-
цiльно запломбувати кореневi канали?

A. До анатомiчної верхiвки
B. До фiзiологiчної верхiвки
C. Вивести матерiал за верхiвку
D.Не доводити матерiал до верхiвки
E. До рентгенологiчної верхiвки

28. Пiд час профiлактичного огляду поро-
жнини рота дитини на оральних поверхнях
16, 26, 36, 46 виявленi потовщення емалi у
виглядi крапель, якi за кольором не вiдрi-
зняються вiд емалi зуба. Вкажiть назву цiєї
нозологiчної форми:

A. Гiперплазiя
B. Гiпоплазiя
C.Флюороз
D. Дисплазiя
E.Аплазiя

29. Хвора 30-ти рокiв скаржиться на печiн-
ня i неприємнi вiдчуття у язицi, змiну смаку,
що з’явилися пiвроку тому. З анамнезу вi-
домо, що вона впродовж 10-ти рокiв стра-
ждає на гiпоацидний гастрит. Об’єктивно:
слизова оболонка порожнини рота анемi-
чна, на язицi виявленi змiни, характернi для
гiпоацидного гастриту. Пiсля обстеження
був встановлений дiагноз: симптоматичний
глосит. Якi змiни язика характернi для гi-
поацидного гастриту?

A. Атрофiя язика i згладженiсть сосочкiв
язика
B. Гiпертрофiя сосочкiв i набряклiсть язика
C. Гiпертрофiя сосочкiв i вогнищева десква-
мацiя епiтелiю
D. Ерозiї на бiчних поверхнях язика
E. Гiпертрофiя сосочкiв i обкладенiсть
язика

30. Пацiєнт 28-ми рокiв скаржиться на
загальну слабкiсть, утруднений прийом
їжi, пiдвищення температури тiла до 38oC .
Об’єктивно: ясеннi сосочки на верхнiй i ни-
жнiй щелепах звиразкованi, вкритi брудно-
сiрим некротичним нальотом, пiсля вида-
лення якого оголюються кровоточивi та
болiснi поверхнi. Пiсля ретельного обсте-
ження лiкар-стоматолог встановив попере-
днiй дiагноз: виразково-некротичний гiнгi-
вiт Венсана. Якi додатковi методи обсте-
ження дозволять встановити остаточний
дiагноз?

A.Мiкробiологiчне дослiдження
B. Цитологiчне дослiдження i бiохiмiчний
аналiз кровi
C. Мiкробiологiчне дослiдження i реопаро-
донтографiя
D. Клiнiчний аналiз кровi та люмiнесцентне
дослiдження
E. Реакцiя адсорбцiї мiкроорганiзмiв i поля-
рографiя

31. Хвора 26-ти рокiв скаржиться на змiну
кольору фронтальних зубiв. Виросла в мi-
сцевостi з надмiрним вмiстомфтору.Плями
з’явилися з моменту прорiзування. Об’є-
ктивно: на вестибулярнiй поверхнi верх-
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нiх та нижнiх рiзцiв численнi крейдоподiбнi
плями iз жовтуватим вiдтiнком. Зондуван-
ня безболiсне. Плями не зафарбовуються
метиленовим синiм. Назвiть найбiльш iмо-
вiрний дiагноз:

A. Ендемiчний флюороз
B. Системна гiпоплазiя
C. Кислотний некроз твердих тканин зубiв
D. Початковий карiєс зубiв
E. Ерозiя твердих тканин зубiв

32. Хворому 30-ти рокiв встановлений дiа-
гноз: гiперестезiя твердих тканин зубiв.
Який метод лiкування цiєї хвороби най-
бiльш поширений?

A. Ремiнералiзуюча терапiя з використан-
ням препаратiв кальцiю
B.Масаж комiрцевої зони
C. Покращення гiгiєни ротової порожнини
D. Дiатермiя шийних симпатичних вузлiв
E. Вiтамiнотерапiя

33. Пацiєнтка 25-ти рокiв звернулася зi
скаргами на наявнiсть бiлих плям на 11 та
21 зубах. Об’єктивно: на вестибулярнiй по-
верхнi 11 та 21 зубiв крейдоподiбнi плями
округлої форми. Поверхня плям гладень-
ка. Зондування та перкусiя плям безболi-
снi. ЕОД- 4 мкА. Плями зафарбовуються
метиленовим синiм. Назвiть найбiльш iмо-
вiрний дiагноз?

A. Початковий карiєс 11 та 21 зубiв (вогни-
щева демiнералiзацiя)
B. Гiпоплазiя 11 та 21 зубiв
C. Флюороз 11 та 21 зубiв
D. Гострий поверхневий карiєс 11 та 21 зубiв
E. Хронiчний поверхневий карiєс 11 та 21
зубiв

34. Хвора звернулася до стоматологiчної
клiнiки з метою санацiї. Пiд час огляду на
жувальнiй поверхнi 46 зуба виявлена неве-
лика порожнина в межах плащового ден-
тину. Дно та стiнки твердi, пiгментованi.
Зондування та перкусiя безболiснi. ЕОД- 6
мкА. Назвiть найбiльш iмовiрний дiагноз:

A. Хронiчний середнiй карiєс 46 зуба
B. Гострий середнiй карiєс 46 зуба
C. Хронiчний фiброзний перiодонтит 46
зуба
D. Хронiчний конкрементозний пульпiт 46
зуба
E. Гострий глибокий карiєс 46 зуба

35. Пiд час огляду у хворої 21-го року вияв-
ленi численнi карiознi ураження. Чим по-
радите проводити гiгiєну ротової порожни-
ни?

A. Зубнi пасти з вмiстом фтору та кальцiю
B.Ферментнi зубнi пасти
C. Зубний порошок
D. Зубний елiксир
E. Сольовi зубнi пасти

36. Хворий 25-ти рокiв звернувся до стома-
толога з метою санацiї. При оглядi на кон-
тактних поверхнях зубiв багато карiозних
уражень. Контакти мiж зубами дуже щiль-
нi. Який гiгiєнiчний захiд Ви порадите для
кращого очищення мiжзубних промiжкiв?

A.Флоси-зубнi нитки
B. Зубочистки
C. Електричнi зубнi щiтки
D.Жувальна гумка
E. Iригатори

37. Мама 3-х мiсячної дитини скаржиться,
що пiд час годування грудьми дитина ”кла-
цає” язиком, неспокiйна, погано набирає
вагу. Об’єктивно: нижнiй край вуздечки
язика прикрiплюється бiля ясенного вали-
ка, рухи язика обмеженi, вуздечка тонка,
прозора. Яка операцiя показана дитинi у
даному вiцi?

A.Френулотомiя вуздечки язика
B. Пластика вуздечки язика трикутними
клаптями за Лiмбергом
C. V-подiбне висiчення вуздечки язика
D. Крiодеструкцiя вуздечки язика
E.Френулоектомiя показана у вiцi 7-9 рокiв

38.Хворий 32-х рокiв звернувся зi скаргами
на виникнення сильного болю у порожнинi
рота при прийомi їжi, розмовi, неприємний
запах з рота, захриплiсть. Об’єктивно: на-
явнiсть мiхурiв i їх залишкiв iз серозним
вмiстом, що мають тонку плiвку, локалiзу-
ються на слизовiй оболонцi щiк, губ, язика,
особливо в ретромолярнiй дiлянцi. Розмiри
ерозiй рiзнi, яскраво-червоного кольору,
округлої форми. При видаленнi плiвки мi-
хура вiдбувається вiдшарування плiвки епi-
телiю на видимо незмiненiй слизовiй обо-
лонцi. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

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

39. Лiкар виготовляє двощелепну дротяну
шину iз зачiпними петлями для iммобiлi-
зацiї вiдламкiв нижньої щелепи в дiлянцi
кута справа зi змiщенням. В дiлянцi яких
зубiв мають бути вигнутi зачiпнi гачки?

A. На обох щелепах в дiлянцi парних зубiв
(другого, четвертого i шостого)
B.На обох щелепах в дiлянцi непарних зубiв
(першого, третього, п’ятого i сьомого)
C.На обох щелепах в дiлянцi кожного зуба
D.На верхнiй щелепi в дiлянцi парних зубiв,
на нижнiй щелепi в дiлянцi непарних зубiв
E. На нижнiй щелепi в дiлянцi парних зубiв,
на верхнiй щелепi в дiлянцi непарних зубiв

40.Хвора 36-ти рокiв скаржиться на рiзкий
бiль, клацання в правому СНЩС, печiння
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в дiлянцi правого зовнiшнього слухового
проходу. Рухи нижньої щелепи схiдцеподi-
бнi, з короткочаснимиблокуючимимомен-
тами в суглобi i гострим болем. В анамнезi
гострий стрес. Об’єктивно: обличчя симе-
тричне.Прикус ортогнатичний, при внутрi-
шньоротовiй пальпацiї латеральних крило-
подiбних м’язiв вiдчувається бiль справа.
На томограмах контури кiсткових стру-
ктур суглобових поверхонь без змiн. Який
найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Нейромускулярний синдром СНЩС
B. Гострий пiслятравматичний артрит СН-
ЩС
C. Деформуючий артроз СНЩС
D. Ревматичний артрит СНЩС
E. Анкiлоз СНЩС

41. Хвора 48-ми рокiв скаржиться на бiль
правої половини голови, обмеження ру-
хiв нижньої щелепи, цокання, перiодичний
спазм жувальної мускулатури. Об’єктив-
но: обличчя симетричне, вiдкривання ро-
та обмежене. При пальпацiї в правому
скронево-нижньощелепному суглобi вiдмi-
чається хрускiт пiд час рухiв нижньої щеле-
пи. При оглядi порожнини рота виявлений
дефект зубного ряду справа II класу за Ке-
недi. Який дiагноз найбiльш iмовiрний?

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

42. У дитини 9-ти рокiв при оглядi ротової
порожнини на верхнiх рiзцях виявлено бi-
лi плями з гладкою блискучою поверхнею.
Скарги вiдсутнi. З анамнезу: мама у останнi
мiсяцi вагiтностi хворiла. Який попереднiй
дiагноз?

A. Гiпоплазiя емалi
B. Ерозiя емалi
C. Початковий карiєс
D. Некроз емалi
E. Флюороз зубiв

43. Хвора 50-ти рокiв скаржиться на обме-
женiсть рухiв нижньої щелепи, яка змен-
шується надвечiр, перiодичний хруст в лi-
вому скронево-нижньощелепному суглобi,
обмежене вiдкривання рота. Рентгеноло-
гiчно суглобова голiвка деформована вна-
слiдок шипоподiбних розростань. Постав-
те дiагноз:

A. Артроз лiвого скронево-нижньо-
щелепного суглоба
B. Хронiчний артрит лiвого скронево-
нижньощелепного суглоба
C. Артрозо-артрит лiвого скронево-
нижньощелепного суглоба
D. Анкiлоз лiвого скронево-нижньо-
щелепного суглоба
E. -

44.Хвора 25-ти рокiв звернулася у вiддiлен-
ня терапевтичної стоматологiї. Пiсля збо-
ру анамнезу i клiнiчного обстеження вста-
новлений дiагноз: пульпiт, ускладнений пе-
родонтитом. Який найбiльш рацiональний
метод лiкування у даному випадку?

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

45. Хворий 27-ми рокiв звернувся до сто-
матолога зi скаргами на кровоточивiсть i
болючiсть ясен у дiлянцi 25, 26 зубiв. Об’є-
ктивно: на медiальнiй поверхнi 26 пломба,
яка лежить на ясенному сосочку, сосочок
гiперемований, набряклий, пiд час дотику
iнструментом кровить. Якою буде тактика
лiкаря?

A. Замiна пломби у зубi
B. УВЧ-терапiя
C. Хiрургiчне лiкування
D.Не потребує лiкування
E. Кератолiтичнi препарати

46.Жiнка 25-ти рокiв звернулася зi скарга-
ми на гострий напад мимовiльного болю
тривалiстю 15-20 хвилин, що виник 2 го-
дини тому в 25. Об’єктивно: на жувальнiй
поверхнi 25 глибока карiозна порожнина,
не з’єднана з порожниною зуба; реакцiя
на холодовий подразник - больовий напад.
Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Гострий обмежений пульпiт
B. Гострий глибокий карiєс
C. Гiперемiя пульпи
D. Гострий гнiйний пульпiт
E. Гострий дифузний пульпiт

47. У хворого 22-х рокiв на нижнiй губi з’я-
вилася болюча трiщина, яка частково заго-
юється, але потiм з’являється знову. Об’є-
ктивно: нижня губа дещо набрякла, в сере-
днiй частинi - поперечна трiщина червоної
облямiвки, краї ущiльненi, навколо - болю-
чий iнфiльтрат. Який найбiльш iмовiрний
дiагноз?

A. Хронiчна трiщина губи
B. Твердий шанкр
C. Червоний вовчак
D.Актинiчний хейлiт
E. Екзематозний хейлiт

48. До стоматолога звернулась дiвчина 16-
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ти рокiв у зв’язку з косметичним дефектом
зубiв. Емаль на всiх поверхнях зуба має
матовий вiдтiнок, i на цьому тлi розташо-
ванi добре окресленi пiгментованi плями.
Емаль зубiв жовтуватого кольору, з чи-
сленними плямами, крапками, на деяких
зубах виявляються незначнi її дефекти. В
дiлянцi жувальних зубiв спостерiгається
швидке стирання емалi з оголеннямпiгмен-
тованого дентину темно-коричневого ко-
льору. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Крейдоподiбно-крапчаста форма флюо-
розу
B. Гострий початковий карiєс
C. Гiпоплазiя емалi
D. Некроз емалi
E. Ерозiя емалi

49. Хворого 32-х рокiв турбує змiна кольо-
ру зуба та неприємнi вiдчуття, що вини-
кають пiд час розжовування твердої їжi.
Об’єктивно: у 45 зубi карiозна порожни-
на, яка сполучається з порожниною зуба;
зондування дна карiозної порожнини без-
болiсне та реакцiя на термiчнi подразники
вiдсутня. Вертикальна перкусiя слабкобо-
лiсна. Слизова оболонка ясен бiля зуба па-
стозна, цiанотична, є нориця з гнiйним вiд-
дiленням. Регiональний лiмфаденiт. Скла-
дiть план лiкування:

A. Рентгенологiчне дослiдження 45 зуба,
одночасна медикаментозна та механiчна
обробка кореневих каналiв з наступним
пломбуванням кореневих каналiв
B. Провести перiостеотомiю, призначити
антимiкробну терапiю
C. Видалити зуб, призначити антимiкробну
терапiю
D. Розкрити зуб, видалити путриднi маси,
дати вiдтiк ексудату
E. -

50. У хворого на вестибулярнiй поверхнi в
пришийковiй дiлянцi 11 зуба - крейдоподi-
бна пляма, що з’явилась пiсля прорiзуван-
ня зуба. При зондуваннi поверхня плями
гладенька, безболiсна. Якi додатковi дослi-
дження необхiдно зробити для постановки
дiагнозу?

A. Вiтальне фарбування
B.Мiкробiологiчне дослiдження
C. Рентгенологiчне
D. Цитологiчне
E. Бiопсiя

51.Пацiєнту з захворюванням ендокринної
системи був поставлений дiагноз: гострий
глибокий карiєс у 4 зубах. Якi властиво-
стi повинна мати лiкувальна прокладка для
пломбування цих порожнин?

A. Протизапальнi, дентиногенез-
стимулювальнi
B.Антимiкробнi
C. Iзоляцiйнi
D. Бути рентгеноконтрастною
E. Кровозупиннi

52. Хворий 26-ти рокiв, педагог, звернувся
до стоматолога зi скаргами на вiдсутнiсть
зубiв у фронтальнiй дiлянцi на верхнiй ще-
лепi, фонетичний дефект. Зуби видаленi в
результатi травми. Об’єктивно: 11, 21, 22
вiдсутнi, 12 - депульпований, стiйкий, пер-
кусiя безболiсна, 23 - iнтактний, стiйкий.
Прикус ортогнатичний. Оберiть оптималь-
ну конструкцiю протезу:

A.Мостоподiбний протез з металокерамiки
B.Мостоподiбний протез з пластмаси
C. Мостоподiбний протез з комбiнованою
промiжною частиною
D. Суцiльнолитий мостоподiбний протез
E. Частковий знiмний протез

53. Вагiтнiй пацiєнтцi 32-х рокiв пiд час
огляду у лiкаря-стоматолога на основi
скарг та об’єктивного обстеження був по-
ставлений дiагноз: гострий дифузний пуль-
пiт 33. Хвору направлено на госпiталiзацiю
до вiддiлення патологiї вагiтних. Виберiть
оптимальний метод лiкування:

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

54. У хворої температура до 38,0oC , го-
ловний бiль, видiлення з правого носово-
го ходу. Пальпаторно: бiль у ”собачiй ямцi”,
карiозне ураження 16 зуба, перкусiя болi-
сна. В порожнинi носа набряк, гiперемiя,
серозно-гнiйнi видiлення. Рентгенологiчно:
однорiдне затемнення правої гайморової
порожнини. Поставте дiагноз:

A. Загострення хронiчного одонтогенного
гаймориту
B. Загострення риногенного гаймориту
C.Алергiчний гайморит
D. Гострий перiостит верхньої щелепи
E. Гнiйний перiостит 16 зуба

55. Хворий 37-ми рокiв скаржиться на еро-
зiї на язицi. Об’єктивно: на дорсальнiй
поверхнi язика злiва є безболiсна ерозiя
овальної форми розмiром до 1 см. Краї
рiвнi, з хрящеподiбним при пальпацiї iн-
фiльтратом. Дно м’ясо-червоного кольору
з ”сальним” нальотом. Лiмфовузли злiва
збiльшенi, безболiснi. Який найбiльш iмо-
вiрний дiагноз?
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A. Сифiлiс
B. Травматична виразка
C. Хронiчний рецидивний афтозний стома-
тит
D. Ракова виразка
E. Герпетичний стоматит

56. Дитина 6-ти рокiв скаржиться на бiль
в 11 зубi, який виникає вiд термiчних та
хiмiчних подразникiв. З анамнезу: травма
зуба. Об’єктивно: перелом коронки 11 зу-
ба, пульпа оголена. Зондування, перкусiя
рiзко болiснi. На рентгенограмi: несфор-
мована верхiвка кореня 11 зуба. Вкажiть
метод лiкування:

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

57. Хворий 25-ти рокiв скаржиться на бiль
у 23 зубi вiд термiчних та механiчних по-
дразникiв, що довго триває пiсля їх усунен-
ня. Зуб турбує протягом мiсяця. Об’єктив-
но: у 23 зубi глибока карiозна порожнина,
зондування болiсне в дiлянцi рога пульпи.
Перкусiя безболiсна. ЕОД- 40 мкА. Який
найбiльш iмовiрний дiагноз?

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

58. Хвора 24-х рокiв звернулася з метою
санацiї порожнини рота. Був встановлений
дiагноз: хронiчний середнiй карiєс 17. При
пломбуваннi порожнини V класу у пацiєн-
тки виникла кровоточивiсть ясни. Яку та-
ктику обрати?

A. Встановити тимчасову пломбу i закiнчи-
ти лiкування у друге вiдвiдування
B. Зупинити кровотечу, запломбувати поро-
жнину без застосування матрицi
C. Коагулювати ясну, запломбувати поро-
жнину
D. Порожнину обробити антисептиком i
запломбувати
E. Зупинити кровотечу, запломбувати поро-
жнину iз застосуванням матрицi

59. Хворий 25-ти рокiв звернувся зi скар-
гами на наявнiсть болючого утворення на
нижнiй губi, що з’явилося близько тижня
тому, пiсля того як хворий прикусив губу
пiд час їжi. Об’єктивно: на слизовiй обо-
лонцi нижньої губи виразка неправильної
форми, болюча, розмiром 1,0 см у дiаме-
трi, з рiвними краями, дно м’яке, поверхня
гладенька, червоного кольору, без нальоту.
Яким буде остаточний дiагноз?

A.Пiслятравматична виразка
B. Туберкульозна виразка
C. Рак нижньої губи
D.Актиномiкоз
E.Первинний сифiлiс

60.Пацiєнт 38-ми рокiв страждає на цукро-
вий дiабет 1 типу. Перед вiдвiдуванням
лiкаря-стоматолога iнсулiн не вводив. Дi-
агноз: гострий пульпiт 13 зуба. Через 5
хвилин пiсля проведення iнфраорбiтальної
анестезiї лiдокаїном з адреналiном хворий
раптово зблiд i знепритомнiв. Об’єктивно:
сухiсть шкiри, реакцiя на больовi подразни-
ки вiдсутня, зiничний, рогiвковий рефлекси
рiзко зниженi, дихання ледь помiтне, тони
серця приглушенi. Яка патологiя розвину-
лася у даного пацiєнта?

A. Гiперглiкемiчна кома
B. Iнтоксикацiя анестетиком
C. Гiпоглiкемiчна кома
D. Клiнiчна смерть
E.Анафiлактичний шок

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

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

62. Хворий 45-ти рокiв звернувся до стома-
толога зi скаргами на бiль у правiй пiдни-
жньощелепнiй дiлянцi, що iррадiює у вухо,
i припухлiсть, що з’являється при прийомi
їжi. Бiль виникає перiодично протягом 6-
ти мiсяцiв. Пiсля клiнiчного i Ro-логiчного
дослiдження хворого встановлено дiагноз:
слинокам’яна хвороба правої пiднижньо-
щелепної слинної залози з локалiзацiєю
каменю у вивiднiй протоцi залози. Яку та-
ктику лiкування слiд обрати в цьому випад-
ку?
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A. Видалення конкременту шляхом розсi-
чення протоки
B. Промивання залози протеолiтичними
ферментами
C. Екстирпацiя залози
D. Бужування протоки
E. Призначення протизапальних препаратiв
per os

63. На прийом до лiкаря звернувся хворий
53-х рокiв зi скаргами на бiль в лiвiй пiдни-
жньощелепнiй дiлянцi, пов’язаний з прийо-
мом їжi, який помiтив уперше кiлька рокiв
тому. Зазначає перiодичнi загострення. Пiд
час обстеження лiва пiднижньощелепна
слинна залоза збiльшена, щiльна. З вивi-
дної протоки пiд час масування видiляється
незначна кiлькiсть слини. Ro-логiчно: ви-
значається камiнь у товщi слинної залози
до 1,5 см у дiаметрi. Яку тактику лiкування
слiд обрати?

A. Екстирпацiя залози
B. Консервативне лiкування
C. Видалення конкременту
D. Бужування протоки
E. Розсiчення протоки

64. Юнак 17-ти рокiв звернувся до лiкаря зi
скаргами на наявнiсть плям коричневого
кольору на зубах обох щелеп, якi з часом в
розмiрi не змiнюються. Дiагностовано ен-
демiчний флюороз. Якi методи профiла-
ктики цiєї патологiї?

A. Дефторування питної води та прийом
препаратiв кальцiю
B.Призначення препаратiв кальцiю, фтору
C. Попередження захворювань вагiтних та
дiтей раннього дитячого вiку
D. Гiгiєнiчний догляд за порожниною рота,
прийом препаратiв фтору
E. Гiгiєнiчний догляд за порожниною рота,
своєчасна санацiя молочних зубiв

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

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

66. Жiнка 28-ми рокiв звернулась в стома-
тологiчну клiнiку зi скаргами на наявнiсть
карiозної порожнини в 36 зубi. Зуб ранiше
лiкувався з приводу карiєсу. Кiлька мiсяцiв
тому пломба випала. Об’єктивно: на жу-
вальнiй поверхнi 36 зуба - карiозна поро-
жнина в межах навколопульпарного ден-

тину, дно та стiнки щiльнi, пiгментованi,
їх зондування безболiсне. Реакцiя на холо-
довий подразник - безболiсна. Перкусiя 36
зуба безболiсна. ЕОД- 8 мкА. Який остато-
чний дiагноз?

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

67.Хворий 50-ти рокiв направлений на кон-
сультацiю до хiрурга-стоматолога. Об’є-
ктивно: на червонiй облямiвцi губи ерозiя
овальної форми, розмiром 1 см з гладень-
ким червоним дном, не кровоточить, небо-
люча. По краях ерозiї епiтелiй пiднятий у
виглядi валика. Ерозiя мiсцями вкрита кiр-
ками, при видаленнi яких виникає кровоте-
ча. Ерозiя iснує протягом мiсяця. Поставте
дiагноз:

A. Хейлiт Манганоттi
B.Пухирчатка
C. Ерозивно-виразкова форма червоного
плескатого лишаю
D. Ерозивно-виразкова форма лейкоплакiї
E. Хронiчна виразка слизової оболонки
порожнини рота

68. Дитина 10-ти рокiв скаржиться на ко-
сметичнi дефекти у виглядi бiлих плям в
дiлянцi верхнiх фронтальних зубiв, якi з’я-
вилися давно i з часом не збiльшуються.
Об’єктивно: бiлi плями бiля рiзальних кра-
їв на вестибулярнихповерхнях 11, 12, 13, 21,
22, 23 зубiв. Пiд час зондування поверхня
плям гладенька, безболiсна, не забарвлює-
ться барвниками. Який найбiльш iмовiрний
дiагноз?

A. Системна гiпоплазiя емалi
B. Гострий початковий карiєс
C. Ендемiчний флюороз
D. Ерозiя емалi
E.Мiсцева гiпоплазiя емалi

69. Жiнка 40-ка рокiв скаржиться на кро-
воточивiсть ясен пiд час чищення зубiв.
Об’єктивно: ясна нижньої та верхньої ще-
леп гiперемованi, з синюшним вiдтiнком,
кровоточать пiд час зондування. На зубах
незначна кiлькiсть зубних вiдкладень. Па-
тологiчна рухомiсть 31, 41 зубiв I ступеня.
Пародонтальнi кишенi 1-3 мм, в яких серо-
зний ексудат. На рентгенограмi спостерi-
гається незначний остеопороз i резорбцiя
мiжкомiркових перегородок до 1/3 їх висо-
ти. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?



Первинне вiдвiдування 11

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

70. Визначте вид прикусу, якщо верхня
губа западає, нижня губа випинається,
фронтальнi зуби у зворотному прикусi,
мезiально-щiчнi горби верхнiх перших мо-
лярiв контактують зi щiчними горбами ни-
жнiх других молярiв:

A. Прогенiчний мезiальний прикус
B.Прогенiчний нейтральний прикус
C. Прогнатичний дистальний прикус
D. Прогенiчний мезiальний глибокий при-
кус
E. Фiзiологiчна прогенiя

71.Пацiєнт 7-ми рокiв лiкується у ортодон-
та. Носить пластинку на верхню щелепу
з петлями Рудольфа. Для лiкування якого
виду прикусу найчастiше використовують
цей апарат:

A. Вiдкритого прикусу
B.Прогнатичного дистального прикусу
C. Прогенiчного мезiального прикусу
D. Глибокого прикусу
E. Косого прикусу

72.Хвора 25-ти рокiв скаржиться на розри-
ваючий бiль в дiлянцi нижньої щеле-
пи справа, пiдвищену температуру тiла
до 39oC , загальну слабкiсть. Об’єктивно:
обличчя асиметричне за рахунок набря-
ку в пiдщелепнiй дiлянцi справа, лiмфо-
вузли збiльшенi, болiснi. При внутрiшньо-
ротовому оглядi 46 зруйнований, ранiше
болiв, але хвора до лiкаря не зверталася.
Перкусiя 45, 46, 47 рiзко болюча, вiдмiча-
ється рухомiсть. Набряк та гiперемiя аль-
веолярного вiдростку з двох сторiн. Який
найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Гострий одонтогенний остеомiєлiт ни-
жньої щелепи вiд 46 зуба
B. Хронiчний перiодонтит 46 в стадiї заго-
стрення
C. Хронiчний остеомiєлiт нижньої щелепи
D. Гострий гнiйний перiостит
E. Флегмона пiднижньощелепної дiлянки

73. Хворий 33-х рокiв звернувся в клiнiку
зi скаргами на перiодичне порушення но-
сового дихання. Вiдчуття важкостi в лiвiй
половинi голови. При риноскопiї виявле-
на гiпертрофiя нижньої носової раковини,
синюшнiсть. При оглядi порожнини рота
виявлений зруйнований 26 зуб, який перi-
одично турбує хворого. На рентгенограмi
верхньощелепної пазухи спостерiгається
пристiнкове затемнення, особливо в дiлян-
цi дна. Який дiагноз можна припустити?

A. Хронiчний одонтогенний катаральний
гайморит
B. Хронiчний одонтогенний полiпозно-
гнiйний гайморит
C. Iнтерстицiальна кiста верхньощелепної
пазухи
D.Прикоренева кiста
E. Гострий одонтогенний гайморит

74. Для якої патологiї характерна така гi-
стологiчна картина: виражений паракера-
тоз, акантоз клiтин шипуватого шару епi-
телiю, окремi ”розбухлi” епiтелiальнi клi-
тини, що недостатньо зафарбовуються?

A.М’яка лейкоплакiя
B. Лейкоплакiя
C. Хвороба Боуена
D. Лейкоплакiя курцiв Таппейнера
E. Хвороба Фордайса

75. Мати дитини 7-ми рокiв скаржиться на
незвичайний вигляд переднiх зубiв. Об’є-
ктивно: вогнища гiпоплазiї на емалi, що
локалiзуються на рiжучих краях всiх цен-
тральних рiзцiв, iкол та горбах перших мо-
лярiв, а також латеральних рiзцях нижньої
щелепи. В якому вiцi дитини вiдбулось по-
рушення мiнералiзацiї?

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

76. Хворий скаржиться на гострий бiль, ру-
хливiсть зубiв у фронтальнiй дiлянцi верх-
ньої щелепи, порушення мовлення, що ви-
никли внаслiдок травми. Об’єктивно: аль-
веолярний вiдросток верхньої щелепи ра-
зом з 12, 11, 21 зубами змiщений донизу,
є травма слизової оболонки. Спостерiгає-
ться рухомiсть I ступеня опорних зубiв 16,
15, 14, 13, 22, 23, 24, клiнiчнi коронки низь-
кi. Яка ортопедична конструкцiя доцiльна
в цьому випадку для репозицiї вiдламкiв?

A. Дротяна шина з П-подiбним виступом
вгору з гумовою тягою
B. Дротяна шина з П-подiбним виступом
вниз з лiгатурною тягою
C. Сталева стацiонарна дротова дуга тов-
щиною 1,2-1,5 мм з гумовою тягою
D.Шина Тiгерштедта з опорною площиною
E.Пружна дуга Енгля

77. Дiвчинi 17-ти рокiв встановлений дiа-
гноз хронiчний гранулюючий перiодонтит
24 зуба. Пiсля вiдкриття порожнини зу-
ба лiкар визначив кровоточивiсть i рiзкий
бiль пiд час зондування. Яку тактику лiку-
вання потрiбно застосувати?
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A. Провести дiатермокоагуляцiю i пломбу-
вати
B. Видалити зуб, тому що в подальшому
грануляцiйна тканина резорбує дентин
C. Застосувати мумiфiкуючу пасту
D. Залишити зуб вiдкритим i призначити
полоскання
E. Провести операцiю резекцiї верхiвки
кореня

78. Чоловiк 45-ти рокiв, скаржиться на де-
формацiю нижньої щелепи злiва. Об’є-
ктивно: обличчя асиметричне за рахунок
потовщення нижньої щелепи на рiвнi 36, 37,
38 зубiв. Слизова оболонка не змiнена, пiд
час пальпацiї визначається податливiсть
витонченої кiсткової стiнки з пергамен-
тним хрускотом. Рентгенологiчно: в обла-
стi тiла нижньої щелепи злiва визначається
вогнище прояснення напiвовальної форми
розмiрами 2,5х3,0 см. Який найбiльш iмо-
вiрний дiагноз?

A. Радикулярна кiста верхньої щелепи
B. Хронiчний остеомiєлiт верхньої щелепи
C. Амелобластома верхньої щелепи
D.М’яка одонтома верхньої щелепи
E. Остеобластокластома верхньої щелепи

79. До клiнiки звернулася мати зi скаргами
на наявнiсть у дитини вродженого дефекту
м’яких тканин верхньої губи, який розта-
шований по всiй її висотi i захоплює нижнiй
вiддiл носового отвору. Який найбiльш iмо-
вiрний дiагноз?

A. Повне незрощення верхньої губи
B.Неповне (часткове) незрощення верхньої
губи
C. Скрите незрощення верхньої губи
D. Комбiноване незрощення
E. Iзольоване незрощення

80.Пацiєнт 35-ти рокiв звернувся до стома-
толога з метою санацiї порожнини рота.
Об’єктивно: на вестибулярнiй поверхнi 44
зуба в пришийковiй дiлянцi наявна поро-
жнина в межах плащового дентину, дентин
щiльний, темного кольору. Зондування, хо-
лодова реакцiя, перкусiя безболiснi. Який
остаточний дiагноз?

A. Хронiчний середнiй карiєс
B. Ерозiя емалi
C. Клиноподiбний дефект
D. Хронiчний поверхневий карiєс
E. Кислотний некроз твердих тканин

81. Хворий 47-ми рокiв звернувся до стома-
толога зi скаргами на наявнiсть лiнiйної
трiщини на нижнiй губi, перiодичну крово-
течу з неї при прийомi їжi. Об’єктивно: по
середнiй лiнiї нижньої губи трiщина, вкри-
та кров’яною кiркою, оточена гiперемова-
ною червоною каймою. Який попереднiй
дiагноз?

A. Хронiчна трiщина губи
B. Ексфолiативний хейлiт
C.Актинiчний хейлiт
D. Червоний вовчак
E. Контактний алергiчний хейлiт

82. Пацiєнтка 18-ти рокiв звернулася до
стоматолога зi скаргами на наявнiсть ка-
рiозної порожнини в зубi нижньої щелепи
праворуч. Об’єктивно: в 36 зубi - карiозна
порожнина в межах плащового дентину,
яка заповненащiльним пiгментованим ден-
тином. Зондування дна та стiнок порожни-
ни, термопроба, перкусiя безболiснi. ЕОД-
8 мкА. Який остаточний дiагноз?

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

83.Дитинi 12 рокiв. Поставлено дiагноз: го-
стрий гнiйний остеомiєлiт верхньої щеле-
пи. Призначено хiрургiчне i медикаменто-
зне лiкування. Який курс антибактерiаль-
ної терапiї доцiльно призначити?

A. Лiнкомiцину гiдрохлорид, 7-8 дiб
B.Пенiцилiн, 5-6 дiб
C.Олететрин, 3-4 доби
D.Ампiцилiн, 10-12 дiб
E.Метилурацил, 5 дiб

84. Для видалення 75 зуба дiвчинцi 12-ти
рокiв проведено мандибулярну анестезiю.
Через декiлька хвилин пiсля проведеної
манiпуляцiї хвора почала скаржитись на
свербiж та почервонiння шкiри, слабкiсть,
появу кашлю та задишки, набряк види-
мих слизових оболонок, утруднене дихан-
ня. Який попереднiй дiагноз?

A.Набряк Квiнке
B.Анафiлактичний шок
C. Кропивниця
D. Колапс
E. Больовий шок

85.На слизовiй оболонцi лiвої щоки визна-
чається безболiсне, еластичної консистен-
цiї новоутворення, розташоване на вузькiй
м’якiй нiжцi, розмiром 1х1 см, поверхня йо-
го нерiвна, сосочкова. Слизова оболонка,
що покриває новоутворення, у кольорi не
змiнена. Який дiагноз можна припустити?

A.Папiлома
B. Рак
C.Аденокiстозна карцинома
D.Аденома
E. Хидрома

86. У хворого 49-ти рокiв, завзятого курця,
в правому кутi рота на слизовiй оболонцi
наявна виразка з кратероподiбними щiль-
ними краями, бiлого кольору. Мiкроско-
пiчно при забарвленнi еозином визначаю-
ться тяжi атипового багатошарового епi-
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телiю, що вростають у прилеглi тканини
й утворюють гнiзднi скупчення. У центрi
гнiздних скупчень - округлої форми роже-
вi концентричнi утворення. Який найбiльш
iмовiрний дiагноз?

A. Пласкоклiтинний рак з ороговiнням
B. Хвороба Боуена
C. Аденокарцинома
D. Базальноклiтинний рак
E. Лейкоплакiя

87. Хвора 58-ми рокiв звернулася до сто-
матолога зi скаргами на бiль у дiлянцi ни-
жньої губи, пiдборiддя,щоки, зубiв нижньої
щелепи злiва. Бiль тривалий, виникає ра-
птово, посилюється та розповсюджується
на прилеглi дiлянки обличчя. Вночi напа-
ди повторюються неодноразово. Об’єктив-
но: куркових зон не спостерiгається, пiд
час проведення анестезiї больовий напад
не зникає, характер його нiяк не змiнює-
ться. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

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

88. Хвора 52-х рокiв звернулася до стома-
толога зi скаргами на обмеженiсть рухiв
нижньої щелепи, особливо зранку. Об’є-
ктивно: обличчя симетричне, пiд час вiд-
кривання рота нижня щелепа рухається
поштовхоподiбно. При введенi пальцiв у
зовнiшнi слуховi проходи пацiєнта лiкар
вiдчуває клацання в обох СНЩС пiд час
вiдкривання рота. Який найбiльш iмовiр-
ний дiагноз?

A. Артроз обох СНЩС
B. Хронiчний артрит обох СНЩС
C. Гострий iнфекцiйний артрит обох СНЩС
D. Нейро-васкулярний синдром
E. Хронiчний сiалоаденiт

89. Хвора 33-х рокiв скаржиться на свер-
бiння та набряк верхньої губи. Об’єктивно:
парез лицевого нерва злiва, верхня губа
збiльшена, при пальпацiї - набрякла, м’я-
кої консистенцiї, без iнфiльтрату в глибинi
ураження. Поставте дiагноз:

A. СиндромМелькерсона-Розенталя
B.Набряк Квiнке
C. Лiмфангiома
D.Макрохейлiт Мiшера
E. Трофедема Мейжа

90. Хворий 44-х рокiв скаржиться на наяв-
нiсть на нижнiй губi неболючої дiлянки бi-
луватого кольору. Об’єктивно: на черво-
нiй облямiвцi нижньої губи справа ближ-
че до центра визначається рiзко обмеже-
на дiлянка полiгональної форми розмiром
0,5х1,0 см. Поверхня вогнища ураження
має сiрувато-бiлий колiр, вкрита щiльно
посадженими дрiбними лусочками. Навко-

лишнi тканини не змiненi. Пальпацiя змi-
неної дiлянки безболiсна. Який найбiльш
iмовiрний дiагноз?

A.Обмежений передраковий гiперкератоз
B. Лейкоплакiя, пласка форма
C. Кандидозний хейлiт
D. Червоний вовчак
E. Червоний плескатий лишай

91. Хворому 32-х рокiв лiкар-стоматолог
встановив дiагноз: генералiзований паро-
донтит II ступеня, загострений перебiг, аб-
сцедуючаформа. Об’єктивно: ряснi вiдкла-
дення зубного каменю, пародонтальнi ки-
шенi глибиною до 5 мм, рухливiсть зубiв
II ступеня, наявнiсть вузлiв травматичної
оклюзiї. На рентгенограмi: остеопороз, ре-
зорбцiя мiжзубних перетинок до 1/2 їх ви-
соти. Яка лiкувальна тактика є першочер-
говою в цьому випадку?

A. Розкриття абсцесу
B. Iнстиляцiя лiкарських засобiв
C. Видалення зубного каменю
D. Вибiркове зiшлiфування зубiв
E.Шинування рухливих зубiв

92. Хворий 35-ти рокiв скаржиться на ме-
талевий присмак у ротi, печiння язика, якi
з’явилися пiсля протезування. Об’єктив-
но: дефекти зубних рядiв замiщенi паяни-
ми мостоподiбними протезами. Яке дослi-
дження проводять для уточнення дiагнозу?

A. Гальванометрiю
B.Оклюзiографiю
C. Гнатодинамометрiю
D. Електромiографiю
E. -

93. У дiвчинки 6-ти рокiв вiдкривання рота
вiльне. Альвеолярний паросток верхньої
щелепи цiлий. М’яке i тверде пiднебiння
незрощене до рiвня 13 та 23 зубiв. Має три-
кутну форму. Мова нерозбiрлива. М’яке
пiднебiння вкорочене. Дитина народилася
з даною вадою. Який iмовiрний дiагноз?

A. Природне часткове незрощення пiдне-
бiння
B. Iзольоване повне незрощення пiднебiння
C.Приховане незрощення пiднебiння
D. Iзольоване неповне незрощення пiдне-
бiння
E. -

94. 12 мiсяцiв тому хвора 54-х рокiв перене-
сла iнфаркт мiокарда. Прийшла на прийом
до стоматолога з приводу гострого пуль-
пiту 45. Якому анестетику слiд надати пе-
ревагу при проведеннi знеболювання для
лiкування пульпiту?
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A. Артикаїн SVС
B.Новокаїн
C. Тримекаїн
D. Ультракаїн DS форте
E. Скандонест Н

95. Потерпiлий 33-х рокiв пiд час падiння
отримав поранення обличчя гострим пре-
дметом. Пiд час огляду виявлена рана до 1
см, з нерiвними краями, навколо рани дi-
лянки крововиливiв. Зонд легко проходить
на глибину до 5 см. Який найбiльш iмовiр-
ний дiагноз?

A. Колота рана обличчя
B. Рiзана рана обличчя
C. Кусана рана обличчя
D. Рубана рана обличчя
E. Забита рана обличчя

96. Хворий скаржиться на бiль у верхнiй
щелепi, порушення прикусу, кровотечу з
носа. Об’єктивно: вiдкритий прикус, ману-
ально визначається рухомiсть верхньої ще-
лепи з костями носа. Рентгенологiчно: лiнiя
перелому по вилице-максилярним швам та
внутрiшнiм стiнкам очних ямок. Який най-
бiльш iмовiрний дiагноз?

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

97.Хворому 64 роки. На червонiй облямiвцi
губи наявна ерозiя овальної форми розмi-
ром 0,5-1 см, з рiвним, червоного кольору
дном, безболiсна. Поверхня вкрита кров’-
янистою плiвкою, по краях ерозiї епiтелiй
припiднятий у виглядi валу. Який найбiльш
iмовiрний дiагноз?

A.Абразивний передраковий хейлiт Манга-
ноттi
B. Справжня пухирчатка
C. Ерозивно-виразкова форма червоного
плескатого лишаю
D. Ерозивна лейкоплакiя
E. Рак слизової нижньої губи

98. У хворої 72-х рокiв на шкiрi облич-
чя має мiсце ураження у виглядi бляшки
неправильної форми, покритої серозно-
кров’янистою кiркою. Бляшка чiтко обме-
жена вiд здорових тканин, одночасно має
дiлянки гiперкератозу, ерозiї, поверхневої
атрофiї. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Хвороба Боуена (внутрiшньоепiдер-
мальний рак)
B. Екзема
C. Плоскоклiтинний ороговiлий рак
D. Невус
E. Кератопапiлома

99. У хворої 57-ми рокiв на слизовiй ретро-
молярної ямки мають мiсце дiлянки пле-
скатої лейкоплакiї. Останнiм часом на ура-

жених дiлянках з’явилися осередки сiро-
бiлого кольору з рiзко вираженим зрого-
вiнням та гiперплазiєю, виступають над
поверхнею слизової оболонки, неболючi.
Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Лейкоплакiя верукозна
B. Еритроплазiя Кейра
C. Червоний плескатий лишай
D. Хронiчний афтозно-виразковий стома-
тит
E. Лейкоплакiя ерозивно-виразкова

100. У грудної дитини на межi твердого i
м’якого пiднебiння спостерiгаються ерозiї
овальної форми, оточенi запаленою обля-
мiвкою, вкритi жовтим нальотом, легко
кровоточать. Слизова м’якого пiднебiння
набрякла. Який найбiльш iмовiрний дiа-
гноз?

A.Афти Беднара
B. Кандидоз ротової порожнини
C.Афти Сеттона
D. Хронiчний рецидивний афтозний стома-
тит
E. Синдром Бехчета

101. До обласної клiнiчної лiкарнi, на
щелепно-лицевий травмпункт, звернувся
чоловiк 50-ти рокiв зi скаргами на наяв-
нiсть гострого, рiжучого, нападоподiбного
лицевого болю, який з’являється пiд час
розмови, вмивання, прийому їжi, голiння.
Пiд час нападу спостерiгаються гiперемiя
обличчя, сльозотеча та рiнорея. З’являю-
ться гiперкiнези м’язiв обличчя. Встановiть
дiагноз:

A.Невралгiя другої гiлки трiйчастого нерва
B.Неврит лицевого нерва
C.Неврит другої гiлки трiйчастого нерва
D.Прозопалгiї
E. -

102. Хворому 35-ти рокiв було проведено
дослiдження жувальних рухiв нижньої ще-
лепи. Як цей метод дослiдження називає-
ться?

A.Мастикографiя
B.Одонтопародонтограма
C.Жувальна проба за Гельманом
D.Мiографiя
E.Жувальна проба за Рубiновим

103. Пацiєнт 37-ми рокiв скаржиться на
наявнiсть невеликої болючої виразки на
язицi, яка з’явилася тиждень тому пiсля ви-
падкового потрапляння нiтратної кислоти.
Об’єктивно: на спинцi язика у його пере-
днiй третинi є виразка 0,5х1,0 см розмiром,
рiзко болюча при пальпацiї та вкрита плiв-
кою жовтуватого кольору, яка щiльно при-
лягає до пiдлеглої тканини. Стоматолог
поставив дiагноз: опiк кислотою. Виберiть
препарат, який прискорить очищення ви-
разки вiд некротичного нальоту:
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A.Мазь ”Iруксол”
B. Гепаринова мазь
C. Оксолiнова мазь
D. Гiоксизонова мазь
E. Нiстатинова мазь

104. Хворому 45-ти рокiв в амбулаторних
умовах пiсля клiнiчного та рентгенологi-
чного дослiдження встановлено дiагноз:
гострий одонтогений остеомiєлiт нижньої
щелепи, хронiчний перiодонтит 45, 46, 47
зубiв. Ваша тактика:

A. Направлення хворого на стацiонарне
лiкування
B.Протизапальна терапiя
C. Видалення зубiв
D. Терапевтичне лiкування зубiв
E. Перiостотомiя

105. Хворий 33-х рокiв скаржиться на бiль
пiд час приймання їжi та мовлення, який
турбує його протягом 3-х тижнiв. Об’є-
ктивно: на боковiй поверхнi язика право-
руч визначається довгаста виразка, вкрита
некротичним нальотом. Краї виразки гiпе-
ремованi, болючi при пальпацiї. Коронки
46, 47 зубiв значно зруйнованi, з гострими
краями. Якими будуть першочерговi дiї лi-
каря в цiй ситуацiї?

A. Усунення гострих країв 46, 47 зубiв
B. Хiрургiчне висiчення виразки
C. Видалення некротичного нальоту
D. Аплiкацiї кератопластичних засобiв
E. -

106. До травмпункту щелепно-лицьового
стацiонару звернувся хворий 23-х рокiв зi
скаргами на бiль в дiлянцi верхньоїщелепи,
порушення прикусу, нудоту, запаморочен-
ня. Побитий невiдомими близько 4-х годин
тому. При оглядi визначається рухливiсть
кiсток носа, ”сходинка” за нижньоочним
краєм. Рентгенографiчно лiнiя перелому
проходить через корiнь носа, нижньоочну
щiлину, вилично-максилярний шов по оби-
два боки. Який тип перелому верхньої ще-
лепи в даного хворого?

A. Ле Фор за середнiм типом
B. Ле Фор за нижнiм типом
C. Ле Фор за верхнiм типом
D. За Вассмундом 1
E. За Вассмундом 2

107. Батьки дiвчинки 13-ти рокiв скар-
жаться на порушення форми всiх зубiв.
Об’єктивно: на зубах обох щелеп вiдсутня
емаль, зуби мають жовто-коричневий вiд-
тiнок, стертi на одну третину. Дентин про-
зорий, неболючий при зондуваннi. З’ясо-
вано, що зуби змiнилися в кольорi майже
одразу пiсля прорiзування. Рентгенологi-
чно: сформованi коренi, але вони тоншi та
коротшi нiж повиннi бути в нормi. Який
найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Синдром Стентона-Капдепона
B.Недосконалий дентиногенез
C. Системна гiпоплазiя емалi
D. Деструктивна форма флюорозу
E. Патологiчне стирання твердих тканин
зубiв

108.Пацiєнт 54-х рокiв скаржиться на свер-
бiння i болiснi вiдчуття в порожнинi ро-
та. Об’єктивно: на слизовiй оболонцi щiк
- ерозiї, якi мiсцями зливаються, утворю-
ючи яскраво-червону ерозивну поверхню.
Симптом Нiкольського позитивний, гiпер-
салiвацiя. Язик набряклий, на бiчних по-
верхнях - вiдбитки зубiв. Яке додаткове до-
слiдження буде найбiльш iнформативним
для встановлення дiагнозу?

A.Цитологiчне
B. Люмiнесцентне
C. Загальний аналiз кровi
D. Бактерiоскопiя
E. Серологiчнi реакцiї

109. У хворого 27-ми рокiв скарги на бiль в
дiлянцi 48 зуба, який частково прорiзує-
ться. Утруднене вiдкривання рота, бiль пiд
час ковтання, пiдвищення температури до
37,4oC . При оглядi: коронка 48 зуба вкрита
гiперемованою набряклою слизовою обо-
лонкою, з-пiд якої видiляється гнiй. Який
найбiльш iмовiрний дiагноз?

A.Перикоронарит
B.Альвеолiт
C.Пародонтальний абсцес
D.Перiостит
E.Остеомiєлiт

110. Дiвчинка 12-ти рокiв звернулася до лi-
каря зi скаргами на бiль i припухлiсть в
дiлянцi лiвого скронево-нижньощелепного
суглобу. Iз анамнезу вiдомо, що 2 днi тому
вона дуже широко вiдкрила рот пiд час їжi
та вiдчула сильний бiль в дiлянцi суглобу.
Об’єктивно: в дiлянцi лiвого суглобу при-
пухлiсть, пальпацiя болюча, вiдкривання
рота дещо обмежене та болiсне. Назвiть
найбiльш iмовiрний дiагноз:

A. Гострий артрит лiвого СНЩС
B.Юнацька дисфункцiя лiвого СНЩС
C.Анкiлоз лiвого СНЩС
D.Артроз лiвого СНЩС
E. Хронiчний артрит лiвого СНЩС

111. На пiдставi клiнiчних проявiв дитинi
10-ти рокiв поставили попереднiй дiагноз:
хронiчний перiостит нижньої щелепи в дi-
лянцi 36 зуба. Який додатковий метод об-
стеження потрiбен в цьому випадку?

A. Рентгенографiя
B. Термографiя
C.Мiкробiологiчне дослiдження
D.Пункцiя
E. Бiопсiя

112.Жiнка 25-ти рокiв скаржиться на рiзке
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збiльшення губ, свербiння, вiдчуття напру-
ги. Свiй стан хвора пов’язує з використан-
ням нової губної помади. При оглядi: губи
дуже збiльшенi, напруженi, при пальпацiї
цупкi, еластичної консистенцiї, безболiснi,
регiональнi лiмфовузли не змiненi. Встано-
вiть попереднiй дiагноз:

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

113. Хворий 34-х рокiв скаржиться на ра-
птовий бiль в 46 зубi. Об’єктивно: в 46 зубi
визначається карiозна порожнина в межах
навколопульпарного дентину. Чутливiсть
при зондуваннi дна. Вертикальна перку-
сiя не викликає больової реакцiї. ЕОД- 12
мкА. Який дiагноз найiмовiрнiший?

A. Гiперемiя пульпи
B. Гострий обмежений пульпiт
C. Гострий вогнищевий пульпiт
D. Гострий перiодонтит
E. Хронiчний фiброзний пульпiт

114. У хворого 23-х рокiв зi сполученою
травмою пiд час обстеження виникла пiдо-
зра на перелом верхньої щелепи за II ти-
пом. У якiй проекцiї необхiдно зробити знi-
мок черепа для остаточного встановлення
дiагнозу?

A. Рентгенограма черепа в аксiальнiй прое-
кцiї
B. Рентгенограма кiсток носа
C. Рентгенограма придаткових пазух носа
D. Рентгенограма нижньої щелепи в прямiй
проекцiї
E. Рентгенограма за Шюллером

115. Дитина 12-ти рокiв скаржиться на на-
явнiсть болiсних виразок у порожнинi ро-
та, пiдвищення температури тiла до 38,7oC ,
слабкiсть. Об’єктивно: на набряклiй, гi-
перемованiй слизовiй оболонцi губ, щiк i
на днi ротової порожнини виявлено значнi
ерозивнi поверхнi, вкритi сiрувато-бiлим
нальотом з уривками оболонок пухирiв по
їх краям. Симптом Нiкольського негатив-
ний. На червонiй облямiвцi губ спостерi-
гаються масивнi кров’янистi нашарування
i трiщини, що кровоточать. В анамнезi -
фолiкулярна ангiна, прийом антибiотикiв.
Визначте попереднiй дiагноз:

A. Багатоформна ексудативна еритема
B. Синдром Стiвенса-Джонсона
C. Гострий герпетичний стоматит
D. Рецидивуючий герпетичний стоматит
E. Хронiчний рецидивуючий афтозний
стоматит

116. Хворий 14-ти рокiв скаржиться на iн-
тенсивний, рвучий, пульсуючий бiль в дi-
лянцi 16 зуба, котрий з’явився вперше i
продовжується 2-гу добу. Перкусiя рiзко

болiсна в будь-якому напрямку, зуб рухо-
мий, слизова оболонка в дiлянцi 16 зуба
гiперемована, набрякла, пальпацiя перехi-
дної складки в проекцiї верхiвки коренiв
болiсна. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Гострий гнiйний перiодонтит
B. Гострий локалiзований пародонтит
C. Гострий гнiйний пульпiт
D. Гострий серозний перiодонтит
E. Загострення хронiчного перiодонтиту

117. 15-рiчна дитина протягом трьох рокiв
скаржиться на вiдчуття стягування губ, якi
вона постiйно облизує. Губи сухi, дещо на-
бряклi та гiперемованi. На червонiй обля-
мiвцi губ вiд лiнiї Клейна i до її середини
визначаються лусочки, якi легко знiмаю-
ться, пiсля чого залишається неушкоджена
яскраво-червона поверхня. Визначте най-
бiльш iмовiрний дiагноз:

A. Ексфолiативний хейлiт
B.Мiкробний хейлiт
C.Метеорологiчний хейлiт
D.Атопiчний хейлiт
E. Екзематозний хейлiт

118. Батьки 4,5-рiчної дитини зазначають,
що невдовзi пiсля прорiзування зубiв емаль
почала сколюватися. Об’єктивно: корон-
кова частина всiх тимчасових зубiв стерта
бiльш нiж на половину. Емаль практично
вiдсутня, зуби мають водянисто-сiрий ко-
лiр, гладеньку поверхню. Яке додаткове
дослiдження необхiдне?

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

119. Хворий 31-го року скаржиться на вiд-
лам коронки 26 зуба. Об’єктивно: корон-
ка зруйнована, корiнь виступає над рiв-
нем ясни на 1 мм. Тканини кореня твердi.
На рентгенограмi канал запломбований до
верхiвки. Яка конструкцiя найбiльш рацiо-
нальна?

A. Розбiрна куксова вкладка з послiдуючим
протезуванням
B.Пластмасова коронка
C.Металопластмасова коронка
D.Металокерамiчна коронка
E.Штампована коронка

120. Пацiєнтка 18-ти рокiв скаржиться на
кровоточивiсть ясен пiд час вживання їжi,
їх свербiння та чутливiсть. Об’єктивно:
ясеннi сосочки та маргiнальнi ясна гiпе-
ремованi, набряклi, кровоточивiсть 2 сту-
пеню, наявний над’ясенний зубний камiнь,
пародонтальнi кишенi - 2,5 мм. Яким буде
дiагноз?
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A. Генералiзований пародонтит I ступеню,
загострений перебiг
B. Генералiзований пародонтоз початкового
ступеню
C. Катаральний гiнгiвiт
D. Гiпертрофiчний гiнгiвiт
E. Генералiзований пародонтит початково-
го ступеню, хронiчний перебiг

121. При оглядi дитини 5-ти рокiв було
встановлено забарвлення в жовтий колiр
рiзцiв на 1/3 довжини коронки тажувальної
поверхнi молярiв. З анамнезу було з’ясова-
но, що мати приймала антибiотики тетра-
циклiнового ряду пiд час вагiтностi. Який
найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Тетрациклiновi зуби
B. Системна гiпоплазiя емалi
C. Осередкова гiпоплазiя емалi
D. Спадковий недосконалий амелогенез
E. Флюороз

122. Хворий 28-ми рокiв скаржиться на на-
явнiсть порожнини у зубi на нижнiй щеле-
пi злiва. Об’єктивно: у 47 зубi на жуваль-
нiй поверхнi карiозна порожнина середнiх
розмiрiв, виповнена щiльним пiгментова-
ним дентином. Зондування дна i стiнок
карiозної порожнини безболiсне, реакцiя
на холодне вiдсутня. Перкусiя безболiсна.
Встановлений дiагноз: хронiчний середнiй
карiєс 36. Лiкар вирiшив у якостi постiйно-
го пломбувального матерiалу використа-
ти амальгаму. Який iнструмент необхiдний
для виконання вiрної манiпуляцiї?

A. Амальгамтрегер
B.Штопфер
C.Штопфер-гладилка
D. Двобiчна гладилка
E. Екскаватор

123.Хвора 18-ти рокiв звернулася до стома-
толога зi скаргами на бiль у дистальних вiд-
дiлах нижньої щелепи справа пiд час ков-
тання, вiдкриваннярота та їжi. Вважає себе
хворою вже 3 днi. Дiагностовано утрудне-
не прорiзування 48 зуба, ускладнене пери-
коронаритом. Якi невiдкладнi манiпуляцiї
потрiбнi данiй пацiєнтцi?

A. Операцiя перикоронаротомiї, протиза-
пальна терапiя
B. Операцiя перикоронаректомiї, протиза-
пальна терапiя
C. Масивна антибiотикотерапiя, госпiталi-
зацiя
D. Консультацiя ЛОР-спецiалiста
E. Динамiчне спостереження хворої

124.Хвора 15-ти рокiв звернулася з батька-
ми до хiрурга-стоматолога зi скаргами на
голосне клацання в суглобi пiд часшироко-
го вiдкривання рота. Хвора правильної ста-
тури, розвинена вiдповiдно до її вiку, зрiст
близько 165 см, вага - 45 кг. Об’єктивно:
пiд час максимально широкого вiдкриван-

ня рота (7-8 см) можна почути та пальпа-
торно вiдчути голосне клацання у СНЩС
справа. Прикус ортогнатичний. Що можна
порадити данiй пацiєнтцi?

A. Обмежити ступiнь вiдкривання рота до
норми впродовж 2-4-х мiсяцiв
B.Нiчого не робити, з вiком це виправиться
C. Виконати двощелепне шинування з ела-
стичними тягами
D. Розпочати ортодонтичне лiкування для
корекцiї прикусу
E. Направити до ендокринолога для коре-
кцiї процесiв обмiну в органiзмi

125. Жiнка 35-ти рокiв звернулася до лiка-
ря зi скаргами на наявнiсть дефектiв у при-
шийковiй дiлянцi iклiв, чутливiсть зубiв до
кислого. Пiд час огляду виявленi гладенькi
дефекти бiля шийок 13 та 23 зубiв трику-
тної форми, якi не фарбуються 2% р-ном
метиленового синього. Який найбiльш вi-
рогiдний дiагноз?

A. Клиноподiбний дефект
B. Травматичне ушкодження зубiв
C.Некроз твердих тканин зуба
D. Ерозiя твердих тканин зуба
E.Патологiчне стирання зубiв

126. Пацiєнт 24-х рокiв звернувся до сто-
матолога зi скаргами на темну пляму на
зубi, яку побачив пiсля видалення сусiдньо-
го. При обстеженнi 25 зуба в центрi медi-
альної поверхнi виявлена коричнева пляма
2 мм у дiаметрi, матова при висушуваннi,
зонд не затримується. При просвiчуваннi
зуба FOTI (фототрансiлюмiнацiя) контури
дефекту визначаються в пiдповерхневому
шарi емалi. Який найбiльш iмовiрний дiа-
гноз?

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

127. У хворого 45-ти рокiв у результатi
спортивної травми вiдбувся незначний вiд-
кол медiального кута 21 зуба. Пiсля прове-
дення обстеження був поставлений дiагноз:
травматичний перелом коронки 21 зуба.
ЕОМ- 8 мкА. Яка тактика лiкаря на дано-
му етапi?

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

128. До вiддiлення iнтенсивної терапiї до-
ставлено потерпiлого у ДТП iз численни-
ми пошкодженнями щелепно-лицевої дi-
лянки. ЗЧМТ тяжкого ступеня. Констато-
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вана масивна втрата кровi. У постражда-
лого знижений тургор шкiри, очних яблук,
язик вкритий сухим нальотом, констатова-
но зменшення наповнення яремної вени, в
горизонтальному положеннi не спостерiга-
ється пульсацiя черевної аорти, в легенях
вологi хрипи, олiгурiя. Який найбiльш iмо-
вiрний дiагноз?

A. Синдром гострого розладу водно-
сольового балансу (кома)
B. Травматичний шок
C. Колапс
D. Геморагiчний шок
E. Дихальна недостатнiсть

129. Хворий 43-х рокiв звернувся до сто-
матолога зi скаргами на наявнiсть поро-
жнин у зубах верхньої щелепи, бiль пiд час
чищення зубiв та вживання холодної їжi.
Об’єктивно: у пришийковiй дiлянцi 14, 13,
23, 24 зубiв визначаються дефекти твердих
тканин глибиною бiльше 2 мм, якi утворе-
нi двома порожнинами, що сходяться пiд
кутом 45o. Поставлено дiагноз: клиноподi-
бний дефект 14, 13, 23, 24 зубiв. Якi заходи
показанi в цьому випадку?

A. Пломбування текучим композитом
B. Чистка зубiв кальцiйвмiсними пастами
м’якою щiткою
C. Використання ополiскувачiв, якi знижу-
ють гiперестезiю твердих тканин зубiв
D. Чистка зубiв фторвмiсними пастами
м’якою щiткою
E. Покриття зубiв штучними коронками

130.До хiрурга-стоматолога звернувся хво-
рий на другий день пiсля тривалого пере-
бування на повiтрi за низької температури
(-25oC) зi скаргами на пекучий бiль i занi-
мiння шкiри обличчя. Об’єктивно: шкiра
обличчя синюшно-червона, набрякла. На
щоках i пiдборiддi декiлька пухирiв дiаме-
тром 1,0-3,0 см. Чутливiсть шкiри знижена.
Визначте ступiнь обмороження:

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

131. У жiнки 60-ти рокiв утворилася ви-
разка на бiчнiй поверхнi середньої третини
язика злiва, що переходить на дно поро-
жнини рота. Виразка неправильної форми
з нерiвними пiдритими крами. Дно вираз-
ки вкрите брудно-сiрим нальотом. Навко-
лишнi тканини ущiльненi, хрящеподiбної
консистенцiї. Пiднижньощелепнi лiмфову-
зли збiльшенi, щiльнi, обмеженої рухливо-
стi. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

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

132.Хворий 20-ти рокiв скаржиться на бiль
в дiлянцi зубу мудростi. Бiль при ковтаннi,
утруднене вiдкривання рота, нездужання,
гiпертермiя до 37,5-38oC . Спостерiгається
часткове прорiзування зубу мудростi, ко-
ронка зубу вкрита гiперемованою, набря-
клою слизовою оболонкою (каптуром). З-
пiд каптура видiляється гнiй. Поставте дiа-
гноз:

A.Перикоронiт
B.Остеомiєлiт
C.Альвеолiт
D. Гiнгiвiт
E.Перiостит

133. Хворому 26-ти рокiв на пiдставi скарг,
анамнезу та клiнiчного обстеження вста-
новлено дiагноз: токсико-алергiчний сто-
матит. Яку терапiю слiд призначити в пер-
шу чергу?

A.Антигiстамiни
B.Антибiотики
C. Кортикостероїди
D. Iмуномодулятори
E.Антисептики

134. У дитини 3-х рокiв рiдина з порожни-
ни рота попадає в носовi ходи. Мова гу-
гнява. При оглядi пiднебiння вiдмiчається
щiлиноподiбний дефект який не доходить
до альвеолярного гребня. Який найбiльш
iмовiрний дiагноз?

A.Неповне незрощення пiднебiння
B.Паралiч м’якого пiднебiння
C.Перенесена травма пiднебiння
D.Повне незрощення пiднебiння
E. -

135. Хвора 26-ти рокiв скаржиться на пiд-
вищення температури до 38,3oC та бiль пiд
час вживання їжi. У дiлянцi губ, щiк - дрi-
бнi пухирцi з прозорою рiдиною та ерозiї
яскраво-червоного кольору, з фестонча-
стими обрисами, якi вкритi нальотом. Регi-
онарнi лiмфовузли болючi. Який найбiльш
iмовiрний дiагноз?

A. Герпетичний стоматит
B. Багатоформна ексудативна еритема
C.Оперiзувальний лишай
D. Ерозивний стоматит
E. Злоякiсна пухирчатка

136.Ухворого 65-ти рокiв нашкiрi обличчя
злiва спостерiгаються еритематознi плями,
на яких з’явилися пухирцi за ходом гiлки
II трiйчастого нерва. Висип супроводжу-
ється рiзким болем невротичного хара-
ктеру, температура тiла пiдвищена до 38-
39oC . Регiонарнi лiмфатичнi вузли збiль-
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шенi. Який iмовiрний дiагноз?

A. Оперiзувальний лишай
B. Ящур
C. Пухирчатка
D. Багатоформна ексудативна еритема
E. Дерматит Дюрiнга

137. Батьки дiвчинки 11-ти рокiв зверну-
лися зi скаргами на косметичний дефект.
Об’єктивно: вкорочена висота нижньої
третини обличчя, глибока супраментальна
згортка. Спiввiдношення перших молярiв
за першим класом Енгля, верхнi рiзцi пе-
рекривають нижнi на всю висоту коронок,
рiзальнi краї нижнiх рiзцiв контактують зi
слизовою оболонкою пiднебiння. Встано-
вiть дiагноз:

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

138. Дитинi 12 рокiв. Скарги на косме-
тичний дефект. Об’єктивно: дiастема мiж
верхнiми центральними рiзцями 2 мм, спiв-
вiдношення перших молярiв за першим
класом Енгля. Було поставлено дiагноз: дi-
астема на верхнiй щелепi. Оберiть апарат
для лiкування даної патологiї:

A. Пiднебiнна пластинка з рукоподiбними
кламерами
B.Пiднебiнна розширювальна пластинка
C. Апарат Андрезена-Гойпля
D. Апарат Осадчого
E. Пiднебiнна пластинка з похилою площи-
ною

139. Дитина 15-ти рокiв. Скарги на косме-
тичний недолiк. Об’єктивно: 13 i 23 зуби
розмiщенi вестибулярно i в супрапозицiї,
вiдстань мiж 14 i 12 - 2 мм, мiж 22 i 24 - 3 мм,
спiввiдношення бокових зубiв правильне.
Призначте план лiкування даної патологiї:

A. Видалення 14, 24 зубiв, перемiщення 13,
23 у зубний ряд
B. Розширення верхнього зубного ряду за
допомогою пiднебiнної пластинки
C. Дисталiзацiя кутнiх зубiв, перемiщення
13, 23 у зубний ряд
D. Пiднебiнна пластинка з сектором у
фронтальнiй дiлянцi
E. Послiдовне видалення зубiв за методом
Хотца

140. До лiкаря звернулися батьки 2-рiчної
дiвчинки зi скаргами на наявнiсть карiо-
зних порожнин на всiх верхнiх переднiх зу-
бах. Порожнини розмiщуються в приший-
кових дiлянках i охоплюють всю шийку зу-
ба. При об’єктивному обстеженнi встанов-
лено дiагноз: циркулярний середнiй карiєс
52, 51, 61, 62 зубiв. Ваша лiкарська тактика:

A. Iмпрегнацiя 20%-ним розчином нiтрату
срiбла
B. Призначення електрофорезу з препара-
тами фтору
C.Пломбування карiозних порожнин
D. Призначення електрофорезу з препара-
тами кальцiю
E. Антисептична обробка карiозних поро-
жнин

141. У пацiєнта 52-х рокiв встановлено дiа-
гноз: генералiзоване патологiчне стирання
зубiв на 1/3 висоти коронки зуба. Нижнiй
вiддiл обличчя зменшений, прикус зниже-
ний. Який метод лiкування найбiльш рацi-
ональний?

A. Вiдновлення висоти прикусу ортопеди-
чним лiкуванням
B. Вiдновлення анатомiчної форми зубiв
пломбувальними матерiалами
C. Вiдновлення висоти прикусу за допо-
могою внутрiшньоканальних анкерiв з
подальшим пломбуванням
D. Вiдновлення коронок зубiв парапуль-
парними штифтами та композитними
матерiалами
E. Лiкування не потрiбне

142. Батьки дитини 9-рiчного вiку звер-
нулися зi скаргами на вiдсутнiсть 21 зу-
ба. Об’єктивно: на вестибулярнiй поверхнi
альвеолярногопаростка незначне вибухан-
ня. На прицiльнiй рентгенограмi виявлено
гомогенну тiнь високої iнтенсивностi з чi-
ткими краями, на фонi якої множиннi, рi-
зної форми зубоподiбнi утворення. Який
найбiльш iмовiрний дiагноз?

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

143. Батьки дiвчинки 11-ти рокiв зверну-
лися зi скаргами на наявнiсть пухлинопо-
дiбного новоутворення на нижнiй щелепi
справа. При об’єктивному обстеженнi ви-
явлено набряк слизової в дiлянцi 43, 44, 45
зубiв. Вiдмiчається симптом Дюпюiтрена.
На рентгенограмi: дефект кiсткової ткани-
ни на нижнiй щелепi справа, овальної фор-
ми, з чiткими краями, в якому фолiкул 44
зуба. Поставте дiагноз:

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

144. Пацiєнтка 40-ка рокiв скаржиться на
рiзкий бiль вiд дiї температурних та хiмi-
чних подразникiв. На вестибулярнiй по-
верхнi 14 та 24 зубiв в дiлянцi шийки наявнi
дефекти в межах емалi у виглядi щiлин,
болючi пiд час дотику. Ретракцiя ясен в дi-
лянцi уражених зубiв на 1/3 коронки зуба.
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Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Клиноподiбний дефект
B. Ерозiя емалi
C. Комп’ютерний некроз
D. Променевий некроз
E. Пришийковий карiєс

145. Хвора 43-х рокiв скаржиться на вiд-
чуття печiння на кiнчику язика, яке зникає
пiд час їжi та посилюється вночi, сухiсть у
порожнинi рота, порушення смакових вiд-
чуттiв. Вперше подiбнi вiдчуття з’явилися
1,5 роки тому. Хвора страждає на гастрит.
Об’єктивно: язик блiдо-рожевого кольо-
ру, спинка вкрита незначною кiлькiстю на-
льоту. Порожнина рота санована. Глотко-
вий рефлекс знижений. В зiшкрiбi з язика -
клiтини епiтелiю, бактерiоскопiчне обсте-
ження показало наявнiсть банальної фло-
ри. Який остаточний дiагноз?

A. Глосодинiя
B. Десквамативний глосит
C. Глосит Гентера-Меллера
D. Кандидозний глосит
E. Катаральний глосит

146. Жiнцi 26-ти рокiв проводиться вiд-
новлення дистально-апроксимальної поро-
жнини 36 зуба методом вiдкритого сан-
двiча. В якостi основи пiд фотокомпо-
зит ”Charisma” лiкар вирiшив використа-
ти склоiономер ”Vitremer”. На якому рiвнi
повинна знаходитись межа переходу склоi-
ономера в композит в даному випадку?

A. Нижче контактного пункту зуба
B.На рiвнi контактного пункту зуба
C. Вище контактного пункту зуба
D. Нижче рiвня ясенного краю
E. На будь-якому рiвнi

147. Хлопчику 13 рокiв. Скарги на косме-
тичний дефект. Об’єктивно: дiастема мiж
верхнiми центральними рiзцями 2 мм, спiв-
вiдношення перших молярiв за першим
класом Енгля. Було поставлено дiагноз: дi-
астема на верхнiй щелепi. Оберiть апарат
для лiкування цiєї патологiї:

A. Пiднебiнна пластинка з рукоподiбними
кламерами
B.Пiднебiнна розширювальна пластинка
C. Апарат Андрезена-Гойпля
D. Апарат Осадчого
E. Пiднебiнна пластинка з похилою площи-
ною

148.Дитина 10-ти рокiв знаходиться на кон-
сультацiї у лiкаря-ортодонта. Об’єктивно:
глибина присiнку 3,5 мм. В дiлянцi 41, 31
визначається рецесiя ясенного краю, вiдмi-
чається скупчене положення 42, 41, 31, 32
та хронiчний катаральний гiнгiвiт в дiлян-
цi нижнiх фронтальних зубiв. В анамнезi -
ротове дихання. Що iз запропонованих лi-
кувальних заходiв слiд застосувати в першу
чергу?

A.Пластика присiнку порожнини рота
B.Пальцевий масаж
C.Мiогiмнастика
D. Лiкування гiнгiвiту
E. Вестибулярна пластинка

149. Хвора 27-ми рокiв скаржиться на три-
валi приступи болю впродовж 3-х днiв в
зубах на нижнiй щелепi злiва, що посилю-
ються вiд рiзних подразникiв. Мимовiль-
нi нiчнi болi, що iррадiюють в лiве вухо.
”Свiтлi” промiжки мiж приступами 20-30
хв. Об’єктивно: у 37 зубi глибока карiозна
порожнина, виповнена розм’якшеним ден-
тином, яка не сполучається з зубною по-
рожниною. Зондування по дну болiсне, хо-
лодна вода викликає рiзкий тривалий бiль,
перкусiя безболiсна. Який найбiльш iмо-
вiрний дiагноз?

A. Гострий дифузний пульпiт 37
B. Гострий гнiйний пульпiт 37
C. Загострення хронiчного фiброзного
пульпiту 37
D. Гострий обмежений пульпiт 37
E. Гострий апiкальний перiодонтит 37

150. Пацiєнтка вiком 33-х рокiв звернула-
ся до лiкаря-стоматолога з метою вiдбi-
лювання 16 зуба, який став рожевим пiсля
лiкування пульпiту. При об’єктивному об-
стеженнi в 16 зубi пломба. Коронка зуба
рожевого кольору. На рентгенограмi коре-
невi канали запломбованi. Пiсля видалення
пломби в порожнинi зуба рожевий пломбу-
вальний матерiал. Який метод вiдбiлюван-
ня буде ефективним у даному випадку?

A. Внутрiшньокоронкове вiдбiлювання
B. Домашнє вiдбiлювання
C. Термокаталiтичне вiдбiлювання
D.Поетапне вiдбiлювання
E.Мiкроабразiя емалi

151. До лiкаря-стоматолога звернувся пацi-
єнт 60-ти рокiв зi скаргами на наявнiсть
новоутворення на слизовiй оболонцi язи-
ка. Об’єктивно: на слизовiй оболонцi язика
ближче до кiнчика виявлено новоутворен-
ня на тонкiй нiжцi. Пiсля ретельного обсте-
ження був поставлений дiагноз ”папiлома”.
Який найбiльш ефективний фiзичний ме-
тод лiкування?

A. Крiодеструкцiя
B. Крiотерапiя
C. Електрофорез
D. УВЧ-терапiя
E.Мiкрохвильова терапiя

152. У дитини 8-ми рокiв напiввiдкритий
рот, широка спинка носа, суха червона ка-
йма губ, в переднiй дiлянцi вертикальнащi-
лина 3 мм. Визначте чинник розвитку даної
зубощелепної аномалiї:
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A. Ротове дихання
B. Iнфантильне ковтання
C. Порушення мовоутворення
D. Порушення жування
E. Порушення змикання губ

153.У хлопчика 13-ти рокiв верхнi рiзцi на-
хиленi вестибулярно, сагiтальна щiлина 8
мм, спiввiдношення iклiв та перших постiй-
них молярiв за II класом Енгля. Яку дiагно-
стичну клiнiчну пробу необхiдно провести
для уточнення патогенезу патологiї прику-
су?

A. Змiщення нижньої щелепи вперед
B. Змiщення нижньої щелепи назад
C. Змiщення нижньої щелепи влiво
D. Змiщення нижньої щелепи вправо
E. Вiдкривання та закривання рота

154. До лiкаря-стоматолога звернулися ба-
тьки з дитиною 7-ми рокiв, у якої вiдсутнi
тимчасовi моляри на обохщелепах. Яка па-
тологiя може виникнути у дитини без про-
фiлактичного протезування?

A. Глибокий прикус
B. Косий прикус
C. Звуження зубного ряду
D. Подовження зубного ряду
E. Вiдкритий прикус

155.Жiнка 44-х рокiв звернулась до лiкаря-
стоматолога з приводу перiодичних мимо-
вiльних болiв у зубi. При оглядi зуб 16 iнта-
ктний, термодiагностика безболiсна, пер-
кусiя горизонтальна та вертикальна викли-
кають мимовiльнi болi. На рентгенограмi
в порожнинi зуба виявлений вiльно роз-
ташований дентикль. При проведеннi ен-
додонтичного лiкування лiкарем зроблена
перфорацiя дна порожнини зуба. Який ма-
терiал необхiдно застосувати для усунення
дефекту?

A. Прорут
B.Фосфат-цемент
C. Цемiон
D. Вiєдент
E. Трiкредент

156. У пацiєнта 40-ка рокiв iнтенсивний,
пульсуючий бiль в 46 зубi, вiдчуття ”виро-
слого” зуба, бiль iррадiює за ходом гiлок
трiйчастого нерва. Об’єктивно: в 46 зубi
карiозна порожнина, пульпова камера за-
крита, ясна в дiлянцi 46 зуба гiперемованi,
набряклi, пальпацiя болiсна. Перкусiя рiз-
ко болюча, пiдщелепнi лiмфатичнi вузли
збiльшенi та болючi. На рентгенограмi:
втрата чiткостi малюнку губчастої речови-
ни кiстки. ЕОМ- 100 мкА. Який найбiльш
iмовiрний дiагноз?

A. Гострий гнiйний перiодонтит
B. Гострий гнiйний пульпiт
C. Загострення хронiчного перiодонтиту
D.Одонтогенний остеомiєлiт
E. Хронiчний апiкальний перiодонтит

157. При оглядi стану зубiв у хворого 15-
ти рокiв встановлено на перших молярах
з обох бокiв наявнiсть молочно-бiлих гла-
деньких, блискучих плям з дефектами ема-
лi, що не змiнюються у кольорi при фарбу-
ваннi. Про ще свiдчить?

A. Гiпоплазiя зубiв
B. Гiперплазiя зубiв
C. Дискальцинацiя зубiв
D. Гiперкальцинацiя зубiв
E.Флюороз

158. У хворого 7-ми рокiв при плановому
оглядi дiагностовано хронiчний карiєс 55
зуба, 2 клас за Блеком, кпв+КП=12, iндекс
гiгiєни 2,1 бала. Якому пломбувальному
матерiалу слiд надати перевагу в ходi лi-
кування?

A. Склоiономерному цементу
B.Мiкронаповненому композиту
C.Фосфат-цементу
D. Рiдкому композиту
E. Композиту, що пакується

159.Хворий 57-ми рокiв скаржиться на бiль
в областi скронево-нижньощелепного су-
глоба, хрускiт, закладенiсть у вусi. Вiдкри-
вання рота обмежене до 2 см. На рентге-
нограмi деформацiя суглобової голiвки та
ямки, звуження суглобової щiлини. Який
найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Деформуючий артроз скронево-
нижньощелепного суглоба
B. Артрит скронево-нижньощелепного
суглоба
C. Склерозуючий артроз скронево-
нижньощелепного суглоба
D.Перелом суглобового вiдростка
E. -

160. Хворий 45-ти рокiв пiсля падiння на
скло звернувся зi значним травматичним
ушкодженням лiвої щоки, кровотечею.
При оглядi виявлена лiнiйна рана з рiвними
краями, помiрною глибиною до 1 см. Який
iмовiрний дiагноз?

A. Рiзана рана обличчя
B. Колота рана обличчя
C.Покусана рана обличчя
D. Забита рана обличчя
E. Розтрощена рана обличчя

161. У пацiєнтки 18-ти рокiв спостерiгаю-
ться плями бiлуватого кольору на 11, 21, 16,
26, 36 та 46 зубах. Загальних захворювань
не має. Проживала до 4 рокiв у мiсцевостi
iз пiдвищеним рiвнем фтору в питнiй водi.
Турбує косметичний дефект. Поставте дiа-
гноз:
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A. Флюороз
B. Гiпоплазiя емалi
C. Карiєс
D. Ерозiя емалi
E. Тетрациклiновi зуби

162.Дитина 8-ми рокiв пiд час падiння отри-
мала травматичне ушкодження коронок
11 та 21 зубiв з частковим оголенням рога
пульпи. Травма отримана годину тому. Яка
лiкарська тактика буде рацiональною в да-
ному випадку?

A. Проведення вiтальної ампутацiї пульпи
B.Проведення девiталiзацiї
C. Пломбування зубiв склоiономерними
цементами
D. Пломбування зубiв фотополiмерними
матерiалами
E. Видалення зубiв

163. Дитина 7-ми рокiв скаржиться на бiль
при доторканнi до 11 та 21 зубiв, неможли-
вiсть прийняття їжi. Зубi були травмованi
пiд час падiння три днi тому. При оглядi
травматичне ушкодження коронок 11 та 21
зубiв з частковим оголенням рога пульпи.
Яка лiкарська тактика буде рацiональною
в даному випадку?

A. Проведення вiтальної екстирпацiї пуль-
пи
B. Пломбування зубiв склоiономерними
цементами
C. Пломбування зубiв фотополiмерними
матерiалами
D. Видалення 11 та 22 зубiв
E. -

164. Пацiєнтка 34-х рокiв звернулася зi
скаргами на свербiння, печiння губ. Пов’я-
зує захворювання з використанням нової
губної помади. Об’єктивно: червона обля-
мiвка губ набрякла, гiперемована, визнача-
ється дрiбнолусочкове лущення губ. Яким
буде попереднiй дiагноз?

A. Контактний алергiчний хейлiт
B. Екзематозний хейлiт
C. ХРАС
D. Актинiчний хейлiт
E.Метеорологiчний хейлiт

165. У чоловiка 42-х рокiв, який лiкував-
ся в гастроентерологiчному вiддiленнi, на
тлi стресу та пломбування зуба виникло
неприємне вiдчуття поколювання в язицi,
яке заважало працювати та спати й значно
зменшувалося пiд час жування. При невро-
логiчному обстеженнi: язик розташовано
вздовж середньої лiнiї, його рухи не обме-
женi, сприйняття смаку збережене, ковтан-
ня вiльне. Об’єктивно: АТ- 120/75 мм рт.ст.,
ЧСС- 76/хв., ЕКГ- синусовий ритм. Огляд
неврозолога: депресивний розлад. Який дi-
агноз у хворого?

A. Глосодинiя
B.Невралгiя язикоглоткового нерва
C.Невралгiя трiйчастого нерва
D.Невралгiя зворотного гортанного нерва
E.Невралгiя верхнього гортанного нерва

166. Хворого госпiталiзовано iз зони ра-
дiацiйного ураження, визначено отриману
дозу опромiнення - 3 Гр. Пацiєнт скаржи-
ться на сухiсть та металевий присмак у по-
рожнинi рота. Об’єктивно: загальна слаб-
кiсть, головний бiль, нудота, пiдвищення
температури тiла, спостерiгалась крово-
теча з носа, слизова оболонка порожнини
рота гiперемована, набрякла, на щоках та
губах точковi крововиливи. Яке захворю-
вання виникло у постраждалого?

A. Гостра променева хвороба
B. Геморагiчний синдром
C. Хронiчна променева хвороба
D. Гальванiзм
E. Гострий катаральний стоматит

167. У вiддiлення щелепно-лицевої хiрур-
гiї госпiталiзовано хворого з вогнепаль-
ним пораненням голови, яке вiдбулось вна-
слiдок вистрiлу з рушницi на полюваннi.
Пiсля з’ясування анамнезу, огляду хворо-
го та проведення додаткових методiв об-
стеження встановлено локалiзацiю кулi у
привушно-жувальнiй дiлянцi справа. Ви-
значте вид ушкодження:

A.Поодиноке iзольоване ушкодження
B. Комбiноване ушкодження
C.Множинне поєднане ушкодження
D.Поодиноке поєднане ушкодження
E.Множинне iзольоване ушкодження

168. Хворий 45-ти рокiв звернувся до при-
ймального покою зi скаргами на вiдчуття
поколювання, свербiння, iнтенсивного бо-
лю та печiння, вiдчуття занiмiння шкiри
обличчя у дiлянцi щiк, носа та губ. Стан
пов’язує iз тривалим перебуванням на хо-
лодi. Об’єктивно: шкiра обличчя гiперемо-
вана, з цiанотичним вiдтiнком, виражений
набряк м’яких тканин, чутливiсть у вили-
чнiй, щiчнiй, дiлянцi носа та губ знижена.
Встановiть ступiнь обмороження:

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

169. Жiнка 24-х рокiв скаржиться на коро-
ткочаснi болi вiд кислого в 23. Об’єктивно:
на вестибулярнiй поверхнi в пришийковiй
дiлянцi 23 наявна бiлувата пляма розмiра-
ми 0,2х0,3 см. При зондуваннi - шорохува-
тiсть i болiснiсть. Вiд холодної води бiль не
виникає. Iншi зуби iнтактнi. Який дiагноз
найбiльш iмовiрний?
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A. Гострий поверхневий карiєс
B. Локальна гiпоплазiя
C. Хронiчний початковий карiєс
D. Гострий середнiй карiєс
E. Хiмiчний некроз емалi

170. Хворий 20-ти рокiв скаржиться на не-
стерпний, пульсуючий, майже безперерв-
ний бiль в зубi на верхнiй щелепi, що вщу-
хає вiд холодного. Об’єктивно: у 25 гли-
бока карiозна порожнина, частково за-
повнена пломбою. Перкусiя слабкоболi-
сна. ЕОД- 30мкА. Рентгенографiчно змiн у
перiапiкальних тканинах немає. Поставте
найбiльш iмовiрний дiагноз:

A. Гострий гнiйний пульпiт
B. Гострий дифузний пульпiт
C. Гострий хронiчний верхiвковий перiодон-
тит
D. Гострий гнiйний перiодонтит
E. Гострий вогнищевий пульпiт

171. Хвора 64-х рокiв скаржиться на не-
здужання, пiдвищення температури тiла до
38,2oC , нападоподiбний бiль i висипання на
шкiрi та слизовiй оболонцi порожнини ро-
та, справа за ходом гiлки трiйчастого нерва
виявленi численнi пухирцi. Регiонарнi лiм-
фатичнi вузли збiльшенi. Який найiмовiр-
нiший дiагноз?

A. Оперiзувальний лишай
B. Звичайна пухирчатка
C. Герпетиформний дерматит Дюрiнга
D. Бульозний пемфiгоїд
E. Хронiчний рецидивний герпес

172. Чоловiк 48-ми рокiв, фермер, скаржи-
ться на невелику болючiсть, сухiсть та лу-
щення губ. Такий стан вiдзначає протягом
2-х рокiв. Виникає вiн пiзньої осенi та ран-
ньою весною. Об’єктивно: червона обля-
мiвка губ гiперемована, покрита дрiбни-
ми лусочками i трiщинами. При пальпацiї
ущiльнення у основи не визначається. Який
найбiльш iмовiрний дiагноз?

A.Метеорологiчний хейлiт
B. Хронiчний екзематозний хейлiт
C. Ексфолiативний хейлiт
D. Актинiчний хейлiт
E. Гландулярний хейлiт

173. Хворий 50-ти рокiв скаржиться на вiд-
чуття стороннього тiла на язицi, тяжкiсть
при розмовi, сухiсть у порожнинi рота.
Об’єктивно: на спинцi язика - подовженi
до 5 мм темного кольору ниткоподiбнi со-
сочки. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Волосатий язик
B. Складчастий язик
C. Парадонтит
D. Десквамативний глосит
E. Виразковий гiнгiвiт

174. У дитини 6-ти рокiв спостерiгається
асиметрiя обличчя за рахунок недороз-

винення правої половини нижньої щеле-
пи, рiзке обмеження вiдкривання рота, не-
можливiсть нормального вживання їжi. В
анамнезi: травма, перенесена пiд час по-
логiв. На ортопантомограмi визначається
рiзка деформацiя правого суглобового вiд-
ростка, суглобова щiлина не проявляється.
Кут щелепи деформований, визначається
”шпора”. Яким буде дiагноз?

A. Кiстковий анкiлоз правого СНЩС
B.Фiброзний анкiлоз правого СНЩС
C. Деформiвний артроз правого СНЩС
D.Артрозо-артрит правого СНЩС
E. Хронiчний артрит правого СНЩС

175. Дiвчинка 15-ти рокiв скаржиться на
бiль в нижнiй губi пiд час прийому їжi. На-
явна шкiдлива звичка закушувати нижню
губу. Об’єктивно: на червонiй облямiвцi ни-
жньої губи в центрi трiщина глибиною 2,5
мм, яка не переходить на шкiру, болюча
при зондуваннi. Слизова оболонка поро-
жнини рота без патологiчних змiн. Ваш дi-
агноз:

A. Хронiчна трiщина нижньої губи
B. Хронiчний кандидозний хейлiт
C. Контактний алергiчний хейлiт
D.Мiкотична заїда
E.Атопiчний хейлiт

176. Хлопчик 5-ти рокiв пiсля падiння вда-
рився пiдборiддям та нижнiми зубами. На-
ступного дня з’явився бiль в дiлянцi 71, 72,
81, 82 зубiв. Спостерiгається набряк тканин
пiдборiддя, згладженiсть перехiдної склад-
ки в дiлянцi 71, 72, 81, 82 зубiв. 71, 81 зу-
би мають III ступiнь рухомостi. Визнача-
ється порушення прикусу. Пальпаторно:
симптом сходинки вздовж краю тiла ни-
жньої щелепи в пiдпiдборiднiй дiлянцi. По-
ставте дiагноз:

A.Перелом нижньої щелепи
B.Перелом верхньої щелепи
C. Вивих нижньої щелепи
D. Забiй нижньої щелепи
E. Травма 71, 72, 81, 82 зубiв

177. Пацiєнту 49-ти рокiв виготовляється
штифтовий зуб. Об’єктивно: коронка 34
зуба повнiстю зруйнована, корiнь стiйкий,
виступає на 2 мм над ясеневим краєм. Який
з перерахованих штифтових зубiв краще
забезпечить герметичнiсть i додаткову фi-
ксацiю?

A. За Рiчмондом
B. За Цитриним
C. За Логаном
D. За Девiсом
E. За Дювалем

178. Пацiєнтовi 49-ти рокiв виготовляють
штифтову конструкцiю в 23 зуб. Об’єктив-
но: пiднебiнна стiнка виступає над яснами
на 3 мм, а апроксимальнi та губна стiнки
- на рiвнi ясен. Яка з перерахованих шти-
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фтових конструкцiй буде оптимальною?

A. Суцiльнолита куксова вкладка
B. За Рiчмондом
C. За Катцем
D. За Логаном
E. За Девiсом

179. У дiвчинки 7-ми рокiв КПВ+кп = 6, гi-
гiєнiчний iндекс задовiльний. При оглядi
фiсури постiйних молярiв вiдкритi. Який
метод профiлактики є доцiльним?

A. Неiнвазивна герметизацiя
B. Iнвазивна герметизацiя
C. Аплiкацiя фторлаку
D. Аплiкацiя 10% розчину глюконату каль-
цiю
E. Срiблення фiсур

180. Пацiєнтка 17-ти рокiв звернулася зi
скаргами на неможливiсть торкнутися цен-
тральних рiзцiв верхньої щелепи. 2 днi то-
му цю дiлянку було травмовано. Який ме-
тод обстеження необхiдно вибрати для уто-
чнення дiагнозу?

A. Рентгенологiчне обстеження
B. Загальний аналiз кровi
C. Бактерiологiчне обстеження
D. Електроодонтометрiя
E. Фотоплетизмографiя

181. Батьки 8-рiчного хлопчика скаржа-
ться, що вiн має звичку смоктати язик.
Об’єктивно: нижня частина обличчя по-
довжена, спостерiгається симптом ”на-
перстка”, прикус змiнний, мiж переднiми
зубами спостерiгається вертикальна щiли-
на 5 мм, вуздечка язика коротка, пiд час
мовної проби язик розташовується мiж зу-
бiв. Формується вiдкритий прикус. Якою
повинна бути тактика ведення пацiєнта?

A. Пластика вуздечки язика, виправлення
вiдкритого прикусу, мовної артикуляцiї,
функцiї ковтання
B. Виправлення вiдкритого прикусу, норма-
лiзацiя ковтання
C. Зiшлiфовування горбiв тимчасових зубiв
D. Направлення до логопеда, пластика
вуздечки язика
E. Нормалiзацiя функцiї ковтання, мовлен-
ня

182. До стоматологiчної полiклiнiки звер-
нувся хворий 42-х рокiв зi скаргами на бiль
в дiлянцi 22 зуба. Пiсля обстеження був
встановлений дiагноз: загострення хронi-
чного перiодонтиту. Показана операцiя:
видалення зуба. Пiсля проведення iнфра-
орбiтальної анестезiї у хворого з’явилися
явища диплопiї. Яка найбiльш доцiльна та-
ктика лiкаря в данiй ситуацiї?

A. Не потрiбно спецiальних консультацiй i
лiкування
B. Госпiталiзувати хворого в щелепно-
лицеве вiддiлення
C. B екстреному порядку провести консуль-
тацiю окулiста
D. Госпiталiзувати хворого в очне вiддiлення
E. Вiдкласти операцiю видалення зуба

183. Хворий 33-х рокiв звернувся по до-
помогу з приводу загострення хронiчно-
го перiодонтиту 38 зуба. Вiдкривання ро-
та обмежене, слизова оболонка в дiлянцi
причинного зуба i крилощелепної складки
набрякла, з виразкою. Яку анестезiю слiд
обрати для видалення 38 зуба в даному ви-
падку?

A.Позаротова мандибулярна
B. Туберальна анестезiя
C. Внутрiшньоротова мандибулярна
D. Торусальна
E.Анестезiя бiля ментального отвору

184. Хворий 36-ти рокiв звернувся по до-
помогу з приводу загострення хронiчно-
го перiодонтиту 22 зуба. Слизова оболон-
ка в дiлянцi причинного зуба набрякла,
флюктуює. Лiкар поставив дiагноз: го-
стрий одонтогенний гнiйний перiостит. Яка
анестезiя необхiдна для видалення причин-
ного зуба та перiостотомiї у цьому випад-
ку?

A.Позаротова iнфраорбiтальна та рiзцева
B. Внутрiшньоротова iнфраорбiтальна та
рiзцева
C. Iнфiльтрацiйна та рiзцева
D. Позаротова iнфраорбiтальна та палати-
нальна
E. -

185. Хвора 25-ти рокiв звернулася до сто-
матолога зi скаргами на бiль вiд солодко-
го та кислого, який зникає пiсля усунення
подразника. Зуб турбує вже декiлька днiв.
Об’єктивно: в 36 зубi карiозна порожнина
в межах плащового дентину, ЕОД- 8 мкА.
Поставте дiагноз:

A. Гострий середнiй карiєс
B. Гострий глибокий карiєс
C. Хронiчний поверхневий карiєс
D. Кислотний некроз твердих тканин
E.Флюороз (деструктивна форма)

186. Чоловiк 38-ми рокiв отримав травму
21 зуба 2 днi тому. Скаржиться на естети-
чний дефект. Об’єктивно: в 21 зубi наявний
дефект, iндекс IРОПЗ- 0,3. Виберiть мате-
рiал для вiдновлення коронки:

A.Наногiбридний композит
B. СIЦ
C. Гiбридний СIЦ
D. Вкладка
E.Металокерамiчна коронка

187. Дитина 14-ти рокiв в результатi падiн-
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ня отримала травму 21 зуба. Скаржиться
на бiль при накушуваннi. Об’єктивно: зуб
iнтактний, перкусiя болюча. Яким буде по-
переднiй дiагноз?

A. Гострий травматичний перiодонтит
B. Гострий дифузний пульпiт
C. Загострення хронiчного перiодонтиту
D. Пульпiт, ускладнений перiодонтитом
E. -

188. Хворий звернувся зi скаргами на пу-
хлиноподiбне утворення в привушнiй дi-
лянцi злiва округлої форми до 3,0 см, яке
пiдвищується над рiвнем шкiри, поверхня
його горбиста, коричневого кольору. При
натисканнi колiр не змiнюється. Утворення
хворий виявив давно, росту не спостерiгав.
Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Бородавчастий невус
B. Гемангiома
C. Лiмфангiома
D.Меланома
E. Фiброма

189. Хвора 30-ти рокiв звернулася зi скар-
гами на короткочасний бiль у 25 зубi, який
виникає вiд хiмiчних подразникiв (холодно-
го, гарячого та солодкого). Об’єктивно: в
25 зубi на контактнiй поверхнi дефекти у
межах емалi, поверхня шорстка. Краї ема-
лi крихкi, бiлого кольору. Перкусiя безбо-
лiсна, зондування викликає бiль. ЕОД- 8
мкА. Встановiть дiагноз:

A. Гострий поверхневий карiєс
B. Ерозiя емалi
C. Гострий середнiй карiєс
D. Флюороз ерозивна форма
E. Гiпоплазiя емалi

190.Хворий 25-ти рокiв звернувся у клiнiку
терапевтичної стоматологiї з метою сана-
цiї ротової порожнини. При оглядi лiкар
встановив дiагноз: гострий глибокий карi-
єс 16 зуба. З якого матерiалу слiд покласти
лiкувальну пасту?

A. Кальцiєвмiсна паста
B.Амальгама
C. Цинкфосфатний цемент
D. Композитний матерiал
E. Силiкатний цемент

191. У дитини 6-ти рокiв на жувальнiй по-
верхнi 74 зуба виявлено карiозну порожни-
ну в межах навколопульпарного дентину,
яка сполучається з пульповою камерою.
Глибоке зондування пульпи в дiлянцi гирла
кореневих каналiв болiсне. Зуб змiнений у
кольорi. Який iмовiрний дiагноз?

A. Хронiчний гангренозний пульпiт
B. Хронiчний гiпертрофiчний пульпiт
C. Хронiчний фiброзний пульпiт
D. Хронiчний конкрементозний пульпiт
E. Хронiчний грануляцiйний перiодонтит

192. До стоматолога звернувся працiвник
хiмiчного заводу зi скаргами на вiдчуття
злипання зубiв при змиканнi та бiль вiд
температурних та хiмiчних подразникiв.
Об’єктивно: емаль рiзцiв та iкол сiрого ко-
льору без блиску, коронкова частина стер-
та на 1/3 висоти, рiжучий край овальної
форми. Який дiагноз найбiльш iмовiрний?

A. Кислотний некроз зубiв
B.Променевий некроз зубiв
C.Патологiчне стирання зубiв
D. Комп’ютерний некроз зубiв
E.Недосконалий амелогенез

193. Пiд час профiлактичного огляду 4-
рiчної дiвчинки з компенсованою формою
карiєсу з’ясовано, що для iндивiдуальної гi-
гiєни щоденно вона застосовує зубну щiтку
вiдповiдно до вiку та фторвмiсну зубну па-
сту. Який з допомiжних засобiв гiгiєни їй
необхiдно рекомендувати?

A. Допомiжнi засоби не потрiбнi
B.Ополiскувач
C.Флос
D.Йоршик
E. Зубочистку

194. Батьки однорiчної дiвчинки зверну-
лись зi скаргами на високу температуру
тiла (до 39oC), дитина неспокiйна, пога-
но спить, не їсть, хворiє третiй день. Об’є-
ктивно: слизова оболонка ясен гiперемо-
вана, набрякла, легко кровоточить. Слизо-
ва оболонка твердого пiднебiння, щiк, губ
вкрита афтами. Який найбiльш iмовiрний
дiагноз?

A. Гострий герпетичний стоматит
B. Хронiчний рецидивний афтозний стома-
тит
C. Рецидивний герпетичний стоматит
D.Алергiчний стоматит
E. -

195. До стоматолога звернулася дитина
вiком 7 рокiв з метою профiлактичного
огляду. Об’єктивно: ротова порожнина са-
нована, 16, 26, 36 та 46 зуби iнтактнi, про-
рiзалися 5 мiсяцiв тому. Фiсури слабкомi-
нералiзованi. Який з методiв профiлактики
карiєсу доцiльно використати?

A. Герметизацiя фiсур
B. Аплiкацiї 10% розчином глюконату
кальцiю
C.Покриття фтористим лаком
D. Iонофорeз 1% розчином фтористого
натрiю
E.Приймання препарату ”Вiтафтор”

196. Пiд час профiлактичного огляду 9-
рiчної дiвчинки виявлено незадовiльну гiгi-
єну ротової порожнини. Зi слiв матерi, ди-
тина регулярно чистить зуби двiчi на день.
Пiсля навчання методицi чищення зубiв та
пiдбору засобiв гiгiєни дiвчинi рекомендо-
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вано контролювати якiсть чищення зубiв.
Який з засобiв для цього доцiльно викори-
стовувати в домашнiх умовах?

A. Еритрозин у таблетках
B. 1% р-н хлоргексидину
C. 5% р-н йоду
D. 3% р-н перекису водню
E. NaF у таблетках

197. З метою гiгiєнiчного виховання у шко-
лi продемонстровано фiльм ”Засоби i ме-
тоди догляду за ротовою порожниною”.
Яка це форма санiтарно-просвiтньої робо-
ти?

A. Пасивна
B.Активна
C. Поєднання активної та пасивної
D. Iндивiдуальна
E. -

198. У хворої 65-ти рокiв на прийомi у
лiкаря-стоматолога з’явився стискальний
бiль за грудиною, запаморочення, слаб-
кiсть у лiвiй руцi, погане володiння язи-
ком. При оглядi хвора неспокiйна, шкi-
ра обличчя гiперемована. АТ- 200/140 мм
рт.ст. Пульс - 100/хв., аритмiчний. Який iмо-
вiрний дiагноз?

A. Гiпертонiчний криз
B. Тиреотоксикоз
C. Бронхiальна астма
D. Недостатнiсть кровообiгу
E. Серцево-судинна недостатнiсть

199. Пiсля видалення у пацiєнта 21-го року
першого постiйного моляра злiва на ни-
жнiй щелепi лiкар запропонував вiдновити
дефект зубного ряду для запобiгання ви-
никнення ускладнень. Профiлактика якого
виду ускладнень проводиться в цьому ви-
падку?

A. Виникнення вторинної деформацiї зу-
бних рядiв
B. Декомпенсована втрата жувальної ефе-
ктивностi
C. Виникнення дисфункцiї СНЩС
D. Виникнення парафункцiй жувальних
м’язiв
E. Розвиток пародонтиту

200.Хворий 37-ми рокiв пiд час бойових дiй
отримав вогнепальну рану в дiлянцi кута
рота злiва. Обличчя асиметричне за раху-
нок набряку кута рота злiва, рана зiяє, з
ротової порожнини витiкає слина, спосте-
рiгається мацерацiя шкiри. Мовлення змi-
нене, вживання їжi утруднене. Який метод
попередження розвитку раневої iнфекцiї
повинен вибрати лiкар хiрург-стоматолог
у даного пацiєнта з вогнепальним пошко-
дженням?

A.Первинна хiрургiчна обробка
B.Призначення антимiкробних препаратiв
C. Мiсцеве застосування антисептичних
розчинiв
D. Застосування протеолiтичних ферментiв
E. Застосування гормональних препаратiв

201.Жiнка 37-ми рокiв звернулася з метою
санацiї. При оглядi у пришийковiй дiлян-
цi 12, 11, 21, 22 зубiв виявленi порожнини
з шорстким дном. Термодiагностика, зон-
дування, перкусiя безболiснi. Який спосiб
мiсцевого лiкування доцiльно застосувати?

A. Пломбування композитними матерiала-
ми
B.Професiйне чищення
C. Ремiнералiзуючу терапiю
D. Iригацiю порожнини рота
E. Вибiркове шлiфування

202. Хворий 39-ти рокiв звернувся до сто-
матолога зi скаргами на наявнiсть дефекту
носа, отриманого у результатi вогнепаль-
ної травми. Об’єктивно: повна вiдсутнiсть
хрящової i кiсткової тканин носа i приле-
глих м’яких тканин обличчя. Запропоно-
ваний ектопротез носа. Який вiдбитковий
матерiал слiд використати для зняття вiд-
битка у даного хворого?

A. Гiпс
B.Ортокор
C. Стенс
D. Кромопан
E. Спiдекс

203. При проведеннi планового огляду по-
рожнини рота у студента 19-ти рокiв на
слизовiй оболонцi щiк по лiнiї змикання
зубiв виявленi блiдувато-жовтого кольору
вузлики дiаметром 1-2 мм, що не пiдвищу-
ються над слизовою оболонкою. Що це за
утворення?

A. Залози Фордайса
B. Слиннi залози
C. Слизовi залози
D. Сiтка Уiкхема
E. Сифiлiтичнi папули

204.У пацiєнта 35-ти рокiв в ходi лiкування
карiєсу зуба 15 лiкар-стоматолог звернув
увагу на язик пацiєнта, що має складчасту
будову. З анамнезу стало вiдомо, що язик
такий вигляд має постiйно, але нiяк не тур-
бує пацiєнта, але хворий нерiдко зазначає
самовiльний набряк губ та бiль неврологi-
чного характеру за ходом гiлок лицевого
нерву. Який попереднiй дiагноз може вста-
новити лiкар-стоматолог?

A. СиндромМелькерсона-Розенталя
B.Атопiчний хейлiт
C. Гранулематозний хейлiт Мiшера
D. Лiмфоедематозний макрохейлiт
E. Гландулярний хейлiт

205.Пацiєнт 35-ти рокiв звернувся з метою
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санацiї порожнини рота. Скарг не вислов-
лює. Об’єктивно: на жувальнiй поверхнi
37 зуба визначається карiозна порожни-
на середньої глибини, заповнена щiльним
пiгментованим дентином. Зондування, ре-
акцiя на холод, перкусiя зуба безболiснi.
Встановлено попереднiй дiагноз: хронi-
чний середнiй карiєс 37 зуба. З якими за-
хворюваннями необхiдно провести дифе-
ренцiйну дiагностику в першу чергу?

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

206. Пацiєнт 50-ти рокiв скаржиться на са-
мовiльний нападоподiбний бiль вiд темпе-
ратурних подразникiв в 17 зубi. Тиждень
тому зуб лiкували з приводу пульпiту. Об’є-
ктивно: 17 зуб запломбований, перкусiя
чутлива, реакцiя на температурний подра-
зник - тривала бiль, яка поступово посилю-
ється. На рентгенограмi: пiднебiнний ка-
нал запломбований на 1/3, в щiчних кана-
лах матерiал не простежується. Що з пере-
рахованого є iмовiрною причиною ускла-
днення?

A. Неповна екстирпацiя пульпи
B.Неадекватне пломбування каналiв
C. Розвиток iнфекцiї внаслiдок поганої
антисептичної обробки кореневих каналiв
D. Травма при проведеннi попереднiх манi-
пуляцiй
E. Розвиток запалення в перiодонтi

207. Пацiєнт 18-ти рокiв, що довгий час
проживав в мiсцевостi з вмiстом фтору у
водi 0,7 мг/л, скаржиться на чутливiсть зу-
бiв верхньоїщелепи до солодкого та кисло-
го. Об’єктивно: в 12, 13, 14 зубах в приший-
ковiй дiлянцi крейдоподiбнi матовi плями,
безболiснi при зондуваннi. Встановлено дi-
агноз: гострий початковий карiєс. Який з
нижчеперерахованих методiв дослiдження
найбiльш iмовiрно пiдтвердить дiагноз?

A. Вiтальне фарбування
B. Електроодонтометрiя
C. Рентгенографiя
D. Перкусiя
E. Термопроба

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

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

209. Пацiєнт звернувся до стоматолога зi
скаргами на перiодично виникаючий бiль
у 36 зубi на нижнiй щелепi. Об’єктивно: 36
зуб змiнений у кольорi, на жувальнiй по-
верхнi глибока карiозна порожнина, спо-
лучена з пульповою камерою, перкусiя зу-
ба - слабоболiсна. Який метод дослiдження
стоматолог повинен застосувати в першу
чергу?

A. Рентгенологiчне дослiдження
B. Клiнiчний аналiз кровi
C. Клiнiчний та бiохiмiчний аналiз сечi
D. Електроодонтометрiя
E. Iмунологiчне дослiдження

210. Чоловiк 54-х рокiв звернувся до клiнi-
ки у зв’язку з високою чутливiстю зубiв до
температурних подразникiв. З часом з’я-
вилося посилення болю вiд хiмiчного та
механiчного подразникiв. Пiд час огляду
виявлено зменшення висоти коронок зубiв.
При цьому вiдсутня емаль на жувальнiй по-
верхнi. Поставте дiагноз:

A.Патологiчне стирання зубiв
B. Тотальне карiозне порушення
C. Гiпоплазiя емалi
D. Хiмiчний некроз емалi
E. Спадковi аномалiї

211. Пiдлiток вперше скаржиться на бiль
та кровоточивiсть ясен пiд час їжi, загаль-
ну слабкiсть, пiдвищення температури до
37,5oC . Тиждень тому хворiв на ГРВЗ. Об’є-
ктивно: гiперемiя, набряк, кровоточивiсть
при незначному механiчному подразненi та
рiзка болючiсть при доторканнi до ясенних
сосочкiв i ясенного краю. Пiднижньоще-
лепнi вузли збiльшенi, пальпацiя болiсна.
Який попереднiй дiагноз?

A. Гострий катаральний гiнгiвiт
B. Гострий гiпертрофiчний гiнгiвiт
C. Хронiчний катаральний гiнгiвiт
D. Генералiзований пародонтит I ступеню,
хронiчний перебiг
E. Епулiд

212. Планується ортодонтичне лiкування
хворого 16-ти рокiв. Необхiдно визначити
нормальну ширину зубного ряду. Що слiд
використати для цього?
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A. Iндекс Пона
B. Таблицю вимiрювань за Коркгаузом
C. Iндекс висоти пiднебiння
D. Спiввiдношення вiдстанi мiж шостими
зубами та вiдстанi мiж iклами
E. -

213.При оглядi хворого 19-ти рокiв виявле-
но: порушення горбикового перекриття в
бокових дiлянках, змiщення центральної
лiнiї, звуження нижньої щелепи. Про який
вид прикусу це свiдчить?

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

214.При лiкуваннi гострого карiєсу 36 зуба
у хворої 20-ти рокiв при зняттi шару де-
мiнералiзованного дентину екскаватором
iз дна порожнини на жувальнiй поверхнi
(вище екватору) з’явилася оголена пульпа
яскраво-червоного кольору, ЕОД- 6 мкА.
Який метод лiкування обрати?

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

215.У пацiєнтки 14-ти рокiв пiд час диспан-
серного огляду стоматологом визначений
гiгiєнiчний стан порожнини рота. Який з
iндексiв був для цього використаний?

A. Iндекс гiгiєни Федорова-Володкiної
B. Папiлярно-маргiнально-альвеолярний
iндекс
C. Iндекс Рассела
D. Iндекс КПВ
E. -

216.У пацiєнтки 15-ти рокiв пiд час диспан-
серного огляду стоматологом гiгiєнiчний
стан порожнини рота, визначений за допо-
могою iндексу Грiна-Вермiльйона, визна-
ний задовiльним. Якi значення iндексу вiд-
повiдають цьому стану?

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

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

A.Незадовiльному
B. Доброму
C. Задовiльному
D.Поганому
E. -

218.При обстеженнi пацiєнтки 20-ти рокiв,
що з’явилася з метою профогляду, кiнчик
зонда стоматолога затримався у фiсурi 48
зуба. Краї дефекту емалi темнi, поверхня
шорстка, порожнина з широкими краями.
При просвiчуваннi зуба FOTI (трансiлю-
мiнацiя) контури дефекту визначаються в
межах емалi. Який найбiльш iмовiрний дiа-
гноз?

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

219. Чоловiк 40-ка рокiв звернувся зi скар-
гами на утруднене вживання їжi, деформа-
цiю прикуса. В анамнезi: перелом нижньої
щелепи 2,5 мiсяцi тому. Об’єктивно: дефект
нижньої щелепи у фронтальнiй дiлянцi 19
мм (несправжнiй суглоб). По обидва фра-
гмента нижньої щелепи є 3 стiйких зуба,
перкусiя безболiсна. Яку конструкцiю про-
теза слiд використовувати у даному випад-
ку?

A. Шарнiрний протез незнiмної конструкцiї
за Оксманом
B. Протез з кульково-амортизацiйним кла-
мером за Курляндським
C. Протез з шарнiром за Оксманом з одно-
суглобним зчленуванням
D. Безшарнiрний знiмний протез
E. Протез з шарнiром за Оксманом з двосу-
глобним зчленуванням

220. Хворий 15-ти рокiв скаржиться на
розростання тканини в 17 зубi, бiль та кро-
воточивiсть пiд час прийому їжi. Об’єктив-
но: на жувальнiй поверхнi 17 зуба глибока
карiозна порожнина, заповнена грануля-
цiйною тканиною, пiд час зондування утво-
рення кровоточить та болить. Який метод
лiкування оптимальний?

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

221. У хворого дiагноз ”Рак язика, II стадi-
я”. Який метод лiкування Ви рекомендуєте
такому хворому?
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A. Комбiнований: передоперацiйна проме-
нева терапiя та половинна резекцiя язика
B. Хiрургiчний: половинна резекцiя язика
C. Променева терапiя
D. Комбiнований: променева терапiя та
хiмiотерапiя
E. -

222. Пацiєнт звернувся зi скаргами на кла-
цання у скронево-нижньощелепних сугло-
бах. При об’єктивному обстеженнi пацi-
єнта вiдзначається зниження нижньої тре-
тини обличчя, стертiсть штучних зубiв у
протезах, якими користується протягом
10-ти рокiв. Природнi зуби не мають пар-
антагонiстiв. На рентгенограмi: дестру-
ктивнi змiни у скронево-нижньощелепних
суглобах. Яка причина даного ускладнен-
ня?

A. Зниження мiжальвеолярної висоти вна-
слiдок тривалого користування частковими
знiмними протезами
B. Часткова вiдсутнiсть зубiв
C. Вiк хворого
D. Артроз СНЩС
E. Артрит СНЩС

223.До стоматолога зi скаргами на гострий
зубний бiль звернувся пацiєнт 63-х рокiв,
що страждає на гiпертонiчну хворобу 2 сту-
пеня важкостi. Пацiєнт постiйно приймає
гiпотензивнi препарати. Був встановлений
дiагноз: гострий гнiйний пульпiт 44 зуба.
Лiкар вирiшив провести вiтальну екстир-
пацiю пульпи. Який засiб знеболення слiд
обрати в даному клiнiчному випадку?

A. Ментальна анестезiя. Анестетик без
вазоконстриктора
B. Торусальна анестезiя. Анестетик з вазо-
констриктором
C. Ментальна анестезiя. Анестетик з вазо-
констриктором
D. Плексуальна анестезiя. Анестетик з
вазоконстриктором
E. Плексуальна анестезiя. Анестетик без
вазоконстриктора

224. Пацiєнтовi 38-ми рокiв пiсля препару-
вання зубiв пiд металокерамiчнi коронки
потрiбно зняти вiдбитки. Яким матерiалом
це найдоцiльнiше зробити?

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

225.У пологовому будинку в новонародже-
ного дiагностовано наскрiзну iзольовану
щiлину твердого та м’якого пiднебiння. Ре-
комендовано виготовити захисну пiднебiн-
ну пластинку. В якому вiцi дитини її слiд
виготовити?

A. У першi днi пiсля народження дитини
B. В 1 мiсяць
C. У 2 мiсяцi
D. У 4 мiсяцi
E. У 6 мiсяцiв

226. Хворому вiком 43-х рокiв хiрург-
стоматолог видалив 26 зуб з приводу за-
гострення хронiчного перiодонтиту. Пiсля
проведення туберальної анестезiї у дано-
го хворого з’явилися ознаки гематоми. Яка
тактика лiкаря в цьому випадку?

A. Пальцеве притиснення, пов’язка, що
тисне
B. Розкриття гематоми, медикаментозне
лiкування
C. Перев’язка судини, фiзiотерапевтичне
лiкування
D. Перев’язка зовнiшньої сонної артерiї,
медикаментозне лiкування
E. Медикаментозне i фiзiотерапевтичне
лiкування

227.Пiсля видалення 25 зуба з приводу хро-
нiчного перiодонтиту лiкар припустив у
хворого вiком 37 рокiв виникнення спiву-
стя порожнини рота з лiвою гайморовою
пазухою. Яка клiнiчна ознака дасть змогу
лiкарю пiдтвердити дане припущення?

A.Позитивнi носо-ротовi проби
B.Позитивнi проби з навантаженням
C.Носова кровотеча
D. Кровотеча з комiрки
E.Перелом альвеолярного вiдростка

228. Пацiєнт 13-ти рокiв скаржиться на ко-
роткочаснi больовi вiдчуття в зубi пiд час
прийому їжi на верхнiй щелепi злiва. Бiль
короткочасний та швидко минає пiсля усу-
нення подразника. Термопроба позитивна.
Встановлено дiагноз: гострий середнiй ка-
рiєс 25 зуба. Який пломбувальний матерiал
є доцiльним в данiй клiнiчнiй ситуацiї?

A. Склоiономерний цемент
B.Макрофiльний композит
C.Мiкрофiльний композит
D. Гiбридний композит
E.Ормокер

229. Пацiєнтка 64-х рокiв скаржиться на
неприємний запах з рота, кровоточивiсть
ясен пiд час чищення зубiв, рухливiсть зу-
бiв. Об’єктивно: слизова оболонка ясен
гiперемована, набрякла, велика кiлькiсть
над- та пiд’ясенних вiдкладень, пародон-
тальнi кишенi. Який додатковий метод до-
слiдження слiд призначити данiй хворiй для
встановлення остаточного дiагнозу?

A. Рентгенографiчний
B.Полярографiю
C. Загальний аналiз кровi
D. Капiляроскопiю
E. Реопародонтографiю

230. Пацiєнт 59-ти рокiв скаржиться на не-
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приємний запах з рота, кровоточивiсть та
болiснiсть ясен, що посилюються пiд час
прийому їжi. Об’єктивно: ясна гiперемо-
ванi, набряклi, кровоточать при пальпацiї,
ряснi вiдкладення зубного каменю та на-
льоту, пародонтальнi кишенi глибиною 3-4
мм з помiрною кiлькiстю серозно-гнiйного
ексудату. Якi першочерговi заходи у данiй
клiнiчнiй ситуацiї?

A. Видалення зубних вiдкладень
B. Кюретаж пародонтальних кишень
C. Тимчасове шинування
D. Клаптева операцiя
E. Вибiркове зiшлiфування

231.Пацiєнт 73-х рокiв звернувся до стома-
тологiчної полiклiнiки зi скаргами на повну
вiдсутнiсть зубiв на верхнiй щелепi. Об’є-
ктивно: спостерiгається виражена атрофiя
комiркового вiдростка та горбiв верхньої
щелепи. Верхньощелепнi горби вiдсутнi,
перехiдна складка розмiщена в однiй го-
ризонтальнiй площинi iз твердим пiднебiн-
ням, склепiння твердого пiднебiння пласке.
До якого класу належить ступiнь атрофiї
верхньої щелепи?

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

232.Пацiєнту було встановлено дiагноз: го-
стрий глибокий карiєс 35 зуба, II класу за
Блеком. Пiд час препарування лiкар випад-
ково травмував пульпу. Пацiєнт стоїть на
облiку в ендокринолога, хворiє на цукро-
вий дiабет. Яка подальша тактика лiкаря?

A. Провести ендодонтичне лiкування
B. Ca-вмiсна прокладка + СIЦ + композит
C. Ca-вмiсна прокладка + композит
D. Пломбування гiбридним СIЦ
E. СIЦ + композит

233. У хiрургiчний кабiнет звернувся пацi-
єнт 30-ти рокiв з метою видалення 14 зуба.
Пiд час проведення екстракцiї вiдбулося
потрапляння щiчного кореня 14 зуба в гай-
морову пазуху. Спроба повної екстракцiї
зуба була неможлива. Яка подальша та-
ктика лiкаря?

A. Направлення пацiєнта в хiрургiчне вiддi-
лення
B. Ушивання комiрки та спостереження
C. Тампонада стерильним матерiалом, спо-
стереження
D. Виповнення перфорацiї йодоформним
марлевим тампоном
E. Rо-контроль, спостереження

234.Пацiєнт 67-ми рокiв скаржиться на по-
гану фiксацiю повного знiмного пластин-
кового протезу на нижню щелепу. Протез
було виготовлено 6 рокiв тому. Об’єктив-
но: погана фiксацiя повного знiмного пла-

стинкового протезу на нижню щелепу та
його балансування. Назвiть причину неза-
довiльної фiксацiї протезу:

A. Атрофiя протезного ложа на нижнiй
щелепi
B. Атрофiя протезного ложа на верхнiй
щелепi
C. Нерiвномiрне стирання штучних зубiв
верхньої щелепи
D. Поганий гiгiєнiчний стан зубного проте-
зу
E. Втрата окремих зубiв-антагонiстiв на
верхнiй щелепi

235. Чоловiк 66-ти рокiв звернувся зi скар-
гами на вiдсутнiсть усiх зубiв верхньої
щелепи. Об’єктивно: альвеолярний вiдро-
сток верхньої щелепи незначно атрофова-
ний, слизова оболонка помiрно пiддатлива.
Планується виготовлення повного знiмно-
го протеза з пластмасовим базисом. Обе-
рiть пластмасу для базису даного протеза:

A.Фторакс
B. Карбопласт
C.Норакрил
D. Синма
E. Стадонт

236. Жiнка 40-ка рокiв скаржиться на пiд-
вищену чутливiсть зубiв до термiчних по-
дразникiв. Об’єктивно: ясна блiдi та щiль-
нi, пародонтальнi кишенi вiдсутнi, шийки
зубiв оголенi на 1-1,5 мм, зуби нерухомi. На
рентгенограмi спостерiгається рiвномiрне
зниження висоти мiжкомiркових перегоро-
док у межах 1/3 їх висоти. Який найбiльш
iмовiрний дiагноз?

A.Пародонтоз, I ступiнь
B.Пародонтоз, II ступiнь
C. Генералiзований пародонтит, II ступiнь,
хронiчний перебiг
D.Атрофiчний гiнгiвiт
E. Генералiзований пародонтит, I ступiнь,
хронiчний перебiг

237. Хворий 50-ти рокiв скаржиться на пiд-
вищену чутливiсть оголених шийок зубiв,
змiщення зубiв, свербiння у яснах, бiль у 43,
42, 41, 31, 32, 33 зубах вiд дiї хiмiчних i термi-
чних подразникiв. Об’єктивно: ясна щiльнi,
анемiчнi. Шийки зубiв оголенi на 5-7 мм,
пародонтальнi кишенi вiдсутнi, патологi-
чна рухомiсть зубiв I ступеня. На рентге-
нограмi виявлена рiвномiрна атрофiя мiж-
комiркових перегородок до 2/3 їх висоти.
Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A.Пародонтоз, III ступiнь
B.Пародонтоз, II ступiнь
C. Хронiчний катаральний гiнгiвiт
D. Генералiзований пародонтит, II ступiнь,
хронiчний перебiг
E.Атрофiчний гiнгiвiт

238. Пацiєнтка 23-х рокiв звернулася до
стоматолога зi скаргами на жовтi плями на
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рiзцях верхньої щелепи. В анамнезi частий
прийом цитрусових сокiв. Об’єктивно: на
вестибулярнiй поверхнi рiзцiв верхньої ще-
лепи виявлено ураження жовтого кольору,
округлої форми, дно гладеньке, блискуче,
щiльне при зондуваннi. Який найбiльш iмо-
вiрний дiагноз?

A. Ерозiя емалi
B. Клиноподiбний дефект
C. Поверхневий карiєс
D. Гiпоплазiя емалi
E. -

239. До лiкаря-ортопеда на прийом зверну-
лася пацiєнтка 33-х рокiв зi скаргами на вiд-
сутнiсть 14, 15 зубiв та естетичний дефект.
Об’єктивно: клiнiчнi коронки 13, 16 зубiв
оптимальної висоти, стiйкi, змiни в перiа-
пiкальних тканинах на рентгенограмi вiд-
сутнi. Запропоновано виготовлення мета-
локерамiчного мостоподiбного протезу з
опорами на 13, 16 зуби. Якi вiдбитки пови-
нен отримати лiкар у даної хворої?

A.Двошаровий робочий вiдбиток з верхньої
щелепи, анатомiчний допомiжний вiдбиток
з нижньої щелепи
B. Анатомiчний робочий та допомiжний
вiдбиток з обох щелеп
C. Робочi вiдбитки з верхньої та нижньої
щелеп
D. Повний робочий вiдбиток з верхньої ще-
лепи, частковий вiдбиток з нижньої щелепи
E. Частковi вiдбитки з обох щелеп

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

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

241. Хворий 40-ка рокiв, працiвник хiмi-
чного виробництва, скаржиться на появу
вiдчуття оскомини, бiль вiд термiчних i
хiмiчних подразникiв. Об’єктивно: на ве-
стибулярнiй поверхнi та рiзальному краї
фронтальних зубiв спостерiгаються дефе-
кти емалi з фестончастими краями, крей-
доподiбного кольору. Який найбiльш iмо-
вiрний дiагноз?

A. Кислотний некроз емалi
B. Гострий поверхневий карiєс
C. Гiпоплазiя емалi (ерозивна форма)
D. Флюороз (ерозивна форма)
E. Гострий середнiй карiєс

242. У хворої 28-ми рокiв пiсля видалення
коренiв 27, 37 зубiв, виникли судоми. Ди-
хання утруднене, АТ- 100/60 мм рт.ст., ари-
тмiчний пульс, з порожнини роти витiкає
пiна. Який стан розвинувся у хворої?

A. Епiлептичний напад
B. Iстеричний напад
C.Непритомнiсть
D. Гiпертонiчний криз
E. Гiпоглiкемiчна кома

243. У хворого 35-ти рокiв, встановлений
дiагноз: хронiчний гранулюючий перiодон-
тит 14 зуба. Пiсля розкриття порожнини
зуба лiкар вiдзначив кровоточивiсть i рiз-
кий бiль пiд час глибокого зондування.Чим
це пояснити?

A. Вростання грануляцiйної тканини в
канал 14 зуба
B. Загострення процесу
C.Невiрно встановлений дiагноз
D.Перфорацiя порожнини зуба
E. Застосування сильнодiючих препаратiв

244. До стоматолога звернулася жiнка 32-х
рокiв зi скаргами на iнтенсивнi iррадiюючi
больовi напади у нижнiй щелепi злiва, бiль
в зубах. З анамнезу: напади виникають 4-5
разiв на день, тривають до 1 хвилини, напа-
довi передують iнтенсивнi видiлення з носа
та сльозотеча. Об’єктивно: у 36 зубi - плом-
ба, перкусiя зуба - безболiсна. Механiчне
подразнення шкiри в дiлянцi нижньої гу-
би злiва провокує гострий бiль. Який най-
бiльш iмовiрний дiагноз?

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

245.Хворий 42-х рокiв, звернувся iз скарга-
ми на кровоточивiсть ясен пiд час чищення
зубiв, наявнiсть зубних вiдкладень. Об’є-
ктивно: ясна в областi зубiв верхньої i ни-
жньої щелеп цiанотичнi, глибина пародон-
тальних кишень - 3 мм, рухомiсть зубiв -
I ступеня. Iндекс PMA - 25%, кровоточи-
вiсть сосочкiв - I ступеня. На рентгеногра-
мi - резорбцiя мiжальвеолярних перетинок
на 1/3 їх висоти. Який найбiльш iмовiрний
дiагноз?

A. Генералiзований пародонтит I ступеня
тяжкостi, хронiчний перебiг
B. Генералiзований пародонтит I ступеня
тяжкостi, стадiя стабiлiзацiї
C. Генералiзований пародонтит II ступеня
тяжкостi, стадiя загострення
D. Локалiзований пародонтит I ступеня
тяжкостi, хронiчний перебiг
E. Генералiзований пародонтит III ступеня
тяжкостi, хронiчний перебiг

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

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

247. При профiлактичному оглядi дитини
2-х рокiв встановлено: тимчасовi зуби iн-
тактнi, слизова оболонка порожнини ро-
та без патологiчних змiн. Дитина здорова.
Яка абразивнiсть (RDA) зубної пасти має
бути для щоденного догляду за зубами да-
ної дитини?

A. RDA 30-50
B. RDA 60-100
C. RDA 100-120
D. RDA 120-200
E. RDA бiльш 200

248. Пiд час профiлактичного огляду дити-
ни 2-х рокiв встановлено: тимчасовi зуби
iнтактнi, слизова оболонка порожнини ро-
та без патологiчних змiн. Дитина здорова.
Яким має бути розмiр робочої частини зу-
бної щiтки для щоденного догляду за зуба-
ми даної дитини?

A. До 2 см
B. 2,5 см
C. 3 см
D. 3,5 см
E. 4 см

249. Дитина 11-ти рокiв скаржиться на змi-
ну кольору переднього правого зуба ни-
жньої щелепи. Об’єктивно: 41 зуб iнта-
ктний, сiрого кольору. Перкусiя зуба без-
болiсна. В анамнезi рiк тому - травма
фронтальної дiлянки нижньої щелепи. При
рентгенографiчному дослiдженнi 41 зуба
спостерiгається вогнище деструкцiї з не-
чiткими контурами до 0,5 см. Необхiдно
поставити дiагноз. Виберiть оптимальний
матерiал для кореневої пломби, на першо-
му етапi лiкування?

A. Гiдроокискальцiйвмiсна паста
B.Формокрезолова паста
C. Йодоформна паста
D. Тимолова паста
E. Резорцин-формалiнова паста

250. При визначеннi характеру контактiв
мiж зубами та протезом в положеннi цен-
тральної оклюзiї хворому наклали на зуби
розiгрiтий вiск i декiлька разiв дали накуси-
ти. В окремих мiсцях вiск був прокушений
до дiрок.Що було внаслiдок цього встанов-
лено?

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

251.Хворий 49-ти рокiв скаржиться на роз-
хитування мостоподiбного протезу з опо-
рою на iмплантати в дiлянцi 33, 35, 37 зубiв,
який виготовлено 2,5 роки тому. Об’єктив-
но: iмплантати розташованi лiнiйно, гор-
бики та фiгури зубiв вираженi, навколо iм-
плантатiв запалення. Якi iмовiрнi причини
цього стану?

A. Лiнiйне розташування iмплантатiв, на-
дмiрна вираженiсть горбикiв зубiв
B. Надмiрне моделювання оклюзiйної по-
верхнi
C. Надмiрне навантаження на протез вна-
слiдок дiї латеральних та обертальних сил
D. Надмiрне навантаження на протез вна-
слiдок дiї латеральних та вертикальних сил
E. -

252. Хворий 25-ти рокiв скаржиться на ви-
падiння пломби в 44 зубi. При оглядi на
апроксимально-жувальнiй поверхнi наявна
порожнина. Зондування, перкусiя i реакцiя
на термiчнi подразники безболiснi. Рентге-
нологiчно: периапiкальне вогнище дестру-
кцiї кiсткової тканини округлої форми з
чiткими краями. Яким буде дiагноз?

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

253. Пацiєнт 30-ти рокiв звернувся зi скар-
гами на перiодичну кровоточивiсть ясен
пiд час чищення зубiв. Об’єктивно: ясна де-
що набряклi, кровоточать при зондуваннi
за ВОР I ступiнь, наявний у великiй кiль-
костi надясенний зубний камiнь. Глибина
зондування 1-3 мм. На ортопантомограмi:
резорбцiя верхiвок мiжзубних перегоро-
док. Вкажiть iмовiрний дiагноз:

A. Генералiзований пародонтит початково-
го ступеня, хронiчний перебiг
B. Генералiзований пародонтит I ступеня
тяжкостi
C. Катаральний гiнгiвiт
D. Генералiзований пародонтит III ступеня
тяжкостi
E. Хронiчний генералiзований пародонтит
середнього ступеню тяжкостi

254. До клiнiки звернулася пацiєнтка 40-ка
рокiв зi скаргами на патологiчне стирання
твердих тканин зубiв. Пiд час огляду ви-
явлено наявнiсть ортогнатичного прику-
су, стирання пiднебiнних поверхонь верхнiх
переднiх зубiв i вестибулярних поверхонь
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нижнiх переднiх зубiв. Яка форма патоло-
гiчної стертостi твердих тканин зубiв спо-
стерiгається у пацiєнтки?

A. Вертикальна форма
B. Горизонтальна форма
C. Змiшана форма
D. Компенсована форма
E.Жувальна форма

255. Пацiєнтка 37-ми рокiв звернулася зi
скаргами на перiодичну кровоточивiсть
ясен, неприємний запах з рота. Об’єктив-
но: ясна набряклi, злегка гiперемованi, ная-
вний над- та пiд’ясенний зубний камiнь, пiд
час зондування кровоточивiсть I ступеня за
РВI. Глибина зондування 2-3 мм. На орто-
пантомограмi: рiвномiрна резорбцiя верхi-
вок мiжзубних перегородок. Вкажiть iмо-
вiрний дiагноз:

A. Генералiзований пародонтит початково-
го ступеня тяжкостi, хронiчний перебiг
B. Генералiзований пародонтит I ступеня
тяжкостi
C. Катаральний гiнгiвiт
D. Генералiзований пародонтит III ступеня
тяжкостi
E. Хронiчний генералiзований пародонтит
середнього ступеня тяжкостi

256. Пiдлiток 16-ти рокiв 2 тижнi тому вна-
слiдок падiння одержав травму переднього
зуба. Об’єктивно: 21 зуб змiнений у кольо-
рi, перкусiя рiзко болiсна, ЕОМ- 100 мкА.
Встановлений дiагноз: гострий серозний
травматичний перiодонтит 21 зуба. Яка та-
ктика лiкаря в даному випадку?

A. Ендодонтичне лiкування 21 зуба
B. Видалення 21 зуба
C. Фiзiотерапевтичне лiкування 21 зуба
D. Резекцiя верхiвки кореня 21 зуба
E. Розтин у дiлянцi перехiдної складки 21
зуба

257. При оглядi дитини 10-ти рокiв на ве-
стибулярнiй поверхнi 11, 12, 21, 22 зубiв
виявленi плями перлинно-бiлого кольору,
блискучi, неболючi пiд час зондування, якi
поступово переходять в незмiнену емаль.
При УФ-опромiненнi плями флюоресцу-
ють блакитним кольором. Дитина до 4-х
рокiв мешкала у зонi з вмiстом фтору в пи-
тнiй водi 2 мг/л. Який iмовiрний дiагноз?

A. Плямиста форма флюорозу
B.Мiсцева форма гiпоплазiї
C. Системна гiпоплазiя
D. Ерозивна форма флюорозу
E.Штрихова форма флюорозу

258. До стоматолога звернувся чоловiк,
який працює на виробництвi акумуля-
торiв: з’явився металевий присмак в ро-
тi, синювато-червона смужка по ясенно-
му краю, навкруги шийок фронтальних
зубiв з вестибулярного боку. Розвинувся
хронiчний катаральний гiнгiвiт. З’явили-

ся чорно-синi плями на щоках, губах, язицi,
пiднебiннi. Який iмовiрний дiагноз?

A. Свинцевий стоматит
B. Синдром Стiвена-Джонсона
C. Екзематозний хейлiт
D. Ртутний стоматит
E. Вiсмутовий стоматит

259. Жiнка 55-ти рокiв приймала бiсмове-
рол. Звернулася до стоматолога зi скарга-
ми на сморiд з рота, набряклiсть слизової
оболонки, її болючiсть та кровоточивiсть,
утруднене пережовування їжi. Розвинувся
гiнгiвостоматит, слиновидiлення пiдвищи-
лося, лiмфатичнi вузли збiльшенi у розмi-
рах, неболючi. У сечi слiди вiсмуту. Що мо-
жна дiагностувати?

A. Вiсмутовий стоматит
B. Синдром Стiвена-Джонса
C. Ртутний стоматит
D. СиндромМелькерсона-Розенталя
E. Свинцевий стоматит

260. У хворого 51-го року на профогля-
дi стоматолог вiдзначив блiдi ясна з дещо
тьмяним епiтелiєм, сосочки ясен у фрон-
тальнiй дiлянцi мають притупленi верхiвки.
Пiд час пальпацiї ясна щiльнi, безболiснi,
не кровоточать при подразненнi. Незначне
оголення шийок в межах часток мiлiметра.
Пародонтальнi кишенi вiдсутнi. Супутнi за-
хворювання: атеросклероз. Яке дослiджен-
ня необхiдно провести для встановлення
дiагнозу?

A. Рентгендiагностика
B. Ехоостеометрiя
C.Проба Шiллера-Писарева
D.Цитологiя
E.Мiкробiологiчне дослiдження

261.До хiрурга-стоматолога звернулися ба-
тьки 5-рiчного хлопчика зi скаргами на
кровотечу з рота дитини. Зi слiв матерi,
хлопчик прикусив язик. Об’єктивно: спо-
стерiгається порушення цiлiсностi кiнчика
язика глибиною до 5 мм, значна кровотеча
з рани. Яку допомогу необхiдно надати па-
цiєнту?

A. Виконати первинну хiрургiчну обробку
рани з накладанням глухих швiв
B. Призначити антибактерiальну терапiю
та антисептичнi полоскання порожнини
рота
C. Виконати антисептичну обробку рани
та зупинку кровотечi шляхом притискання
тканин
D. Виконати зупинку кровотечi шляхом
перев’язки язикової артерiї
E.Призначити кровоспиннi засоби в/в

262. Хворий 37-ми рокiв звернувся зi скар-
гами на наявнiсть набряку у дiлянцi ни-
жньої щелепи, випинання та рухомiсть зу-
бiв, iнтенсивний бiль, який турбує вночi.
Пухлину помiтив 2 мiсяцi назад. 6 днiв то-
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му з’явилося занiмiння нижньої губи. Об’є-
ктивно: пухлина нерухома, щiльної конси-
стенцiї, слизова оболонка над нею розтя-
гнута, блiдого кольору. На рентгеногра-
мi: дiлянки ущiльнення кiстки з нечiткими
контурами та наявнiсть кiсткових голок,
якi розмiщенi перпендикулярно до поверх-
нi щелепи. Який iмовiрний дiагноз?

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

263. Хвора 44-х рокiв звернулася до лiкаря
зi скаргами з приводу виразки на боковiй
поверхнi язика, яка з’явилася близько пiв-
року тому. Появу виразки пов’язує з тим,
що язик в цьому мiсцi часто травмується об
зламану коронку 37 зуба. Об’єктивно: на
боковiй поверхнi язика в середнiй третинi -
виразка розмiром 1,5х2,0х0,5 см з пiдрити-
ми, кратероподiбними краями. Дно вираз-
ки не болюче i не кровоточить вiд дотику.
Пiднижньощелепнi лiмфатичнi вузли злiва
збiльшенi, малорухомi. Який найбiльш iмо-
вiрний дiагноз?

A. Рак язика
B. Декубiтальна виразка язика
C. Ураження язика при лейкозi
D. Туберкульозна виразка язика
E. Сифiлiтична виразка язика

264. Хворий 65-ти рокiв направлений у вiд-
дiлення ЩЛХ зi скаргами на бiль пiд час
вiдкривання рота. Об’єктивно: асиметрiя
обличчя через припухлiсть пiдщелепної дi-
лянки справа. Пальпаторно: симптом ”схо-
динки” в дiлянцi тiла нижньої щелепи спра-
ва по її нижньому краю. Повна вторинна
адентiя обох щелеп. Яку шину доцiльно ви-
користати у лiкуваннi такого хворого?

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

265. Хворий 32-х рокiв звернувся зi скар-
гами на бiль в пiдорбiтальнiй i привушнiй
дiлянках злiва. Об’єктивно: крововилив
в клiтковину очної ямки й бiлкової обо-
лонки ока злiва, спостерiгається симптом
крепiтацiї i ”сходинки” в середнiй части-
нi нижнього краю очної ямки i в дiлянцi
вилично-альвеолярного гребеня. Рот вiд-
кривається на 1 см. Який iмовiрний дiа-
гноз?

A. Перелом виличної кiстки
B.Перелом виличної дуги
C. Перелом суглобового вiдростка злiва
D. Травматичний артрит СНЩС
E. Гематома пiдорбiтальної дiлянки

266. Хвора 29-ти рокiв потрапила в ДТП.

Свiдомостi не втрачала. Скаржиться на го-
ловний бiль, запаморочення, нудоту, за-
гальну слабкiсть. Через 48 годин пiсля
травми з’явився симптом окулярiв, який не
виходить за межi колового м’яза ока. Для
якого перелому характерний такий сим-
птом?

A.Перелом кiсток основи черепа
B.Перелом лобної кiстки
C.Перелом верхньої щелепи Le Fort II
D.Перелом кiсток носа
E. Двостороннiй перелом виличних кiсток

267. Пiд час проведення професiйного вiд-
бiлювання зубiв, засiб, що використовував-
ся для цього, випадково потрапив на губи
пацiєнта. Пiсля того як засiб був видале-
ний, а губи ретельно промитi водою, якою
речовиною їх потрiбно обробити?

A. 0,5% р-н оцтової кислоти
B. Касторове масло
C. 2% р-н хлориду натрiю
D. Р-н Люголя
E. 50% етиловий спирт

268. При проведеннi процедури срiблення
молочних зубiв у дитини на слизову обо-
лонку ясен потрапив розчин нiтрату срiбла.
Яким засобом його можна нейтралiзувати?

A. 2-3% р-н натрiю хлориду
B. Касторове масло
C. 50% етиловий спирт
D.Мильна вода
E. 0,5% р-н лимонної кислоти

269. Лiкар-стоматолог проводить лiкуван-
ня 15 зуба з приводу гострого глибокого
карiєсу в одне вiдвiдування. Для постiй-
ної пломби обрано композитний матерiал.
Який гiбридний склоiономерний цемент
краще використати для iзоляцiйної про-
кладки?

A. ”Vitremer”
B. ”Vitrebond”
C. ”Ionoseal”
D. ”Fuji plus”
E. ”Cavalite”

270. Хворий 35-ти рокiв звернувся зi скар-
гами на бiль у СНЩС праворуч, обмежен-
ня вiдкривання рота. Хворiє 1 рiк. Об’є-
ктивно: вiдкривання рота на 0,5 см, рухли-
вiсть у суглобi вiдсутня, прикус ортогна-
тичний, на рентгенограмi суглоба щiлина
звужена, розмита. Який дiагноз найбiльш
iмовiрний?

A.Фiброзний анкiлоз
B. Склерозуючий анкiлоз
C. Кiстковий анкiлоз
D. Деформуючий анкiлоз
E. Больова дисфункцiя суглоба

271. У хворого 50-ти рокiв у привушно-
жувальнiй дiлянцi пальпаторно виявляє-
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ться слабкоболiсний iнфiльтрат, твердий,
дерев’янистий, шкiра синюшного кольору
з двома норицями. Який дiагноз найбiльш
iмовiрний?

A.Актиномiкоз привушно-жувальної дiлян-
ки
B.Несправжнiй паротит Герценберга
C. Хронiчний паротит
D. Одонтогенна гранульома обличчя
E. Флегмона привушно-жувальної дiлянки

272. Хворий 18-ти рокiв звернувся зi скар-
гами на бiль та асиметрiю обличчя, носо-
ву кровотечу, внаслiдок травми. Запамо-
рочення не було. Об’єктивно: асиметрiя
обличчя за рахунок набряку та гематоми
бiля очної областi лiворуч. Вiдкривання ро-
та утруднено, прикус не порушений. Сим-
птом ”сходинки” та деформацiя в областi
латерального краю лiвої орбiти. Паресте-
зiя верхньої губи лiворуч. Який дiагноз най-
бiльш iмовiрний?

A. Перелом скулової кiстки лiворуч
B.Перелом кiстки носа
C. Перелом вилицевої дуги
D. Перелом верхньої щелепи Ле Фор 11
E. Перелом верхньої щелепи Ле Фор 111
(верхнiй тип)

273.У хворого 23-х рокiв на вестибулярних
поверхнях 11, 12, 21, 22, 31, 32, 41, 42 зубiв,
а також на перших молярах, виявленi мно-
жиннi плями свiтло-коричневого кольору,
овальної форми, розташованi суворо симе-
трично, безболiснi пiд час зондування i пiд
дiєю температурних подразникiв. Який дi-
агноз найбiльш iмовiрний?

A. Системна гiпоплазiя
B.Некроз емалi
C. Гострий початковий карiєс
D. Ерозiя емалi
E. Флюороз

274. Хворий скаржиться на кровоточивiсть
i бiль у яснах впродовж року. Об’єктивно:
у дiлянцi нижнiх фронтальних зубiв ясеннi
сосочки збiльшенi, перекривають корон-
ки зубiв на 1/2 їх висоти. Ясна гiперемо-
ванi, набряклi, болючi пiд час пальпацiї.
На зубах значне вiдкладення зубного каме-
ню. Рентгенологiчно змiн альвеолярного
вiдростка не виявлено. Зубоясенне прикрi-
плення не порушено. Який найбiльш iмо-
вiрний дiагноз?

A. Гiпертрофiчний гiнгiвiт
B. Катаральний гiнгiвiт
C. Локалiзований пародонтит
D. Генералiзований пародонтит
E. Виразковий гiнгiвiт

275. Дитина 12-ти рокiв скаржиться на
розриваючий бiль у дiлянцi нижньої ще-
лепи справа, пiдвищену температуру тiла
до 39oC , загальну слабкiсть. Об’єктивно:

обличчя асиметричне через набряк у пiд-
щелепнiй дiлянцi справа, утруднене вiдкри-
вання рота. 46 зуб зруйнований, ранiше бо-
лiв. Перкусiя рiзко болiсна, зазначається
рухливiсть. У дiлянцi 44, 45, 46 i 47 гiпере-
мована слизова, набряк з обох бокiв комiр-
кового вiдростка. Який найбiльш iмовiр-
ний дiагноз?

A. Гострий одонтогенний остеомiєлiт ни-
жньої щелепи
B. Гострий гнiйний перiостит
C. Хронiчний перiодонтит 46 у стадiї заго-
стрення
D. Хронiчний остеомiєлiт нижньої щелепи
E.Пiднижньощелепна флегмона

276. Хворий 28-ми рокiв скаржиться на ко-
сметичну ваду - вiдсутнiсть 11-го зуба, втра-
ченого внаслiдок травми. Прийнято рiшен-
ня про виготовлення металокерамiчної ко-
ронки з опорою на внутрiшньокiстковий
iмплантат. Пiсля проведення iмплантацiї
встановлено, що поздовжнi вiсi iмплантату
та сусiднiх зубiв не спiвпадають. Який вид
абатмента слiд використати?

A. Кутовий
B.Цилiндричний
C.Прямий конiчний
D.Абатмент з уступом
E. Сферичний

277. Хворий 49-ти рокiв звернувся з метою
зубного протезування. Об’єктивно: вiдсу-
тнi 36, 37 зуби; 26 та 27 зуби висунутi на 2,5-
3 мм, депульпованi ранiше за показаннями.
Який метод усунення деформацiї зубного
ряду верхньої щелепи є найдоцiльнiшим?

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

278. При проведеннi ендодонтичного лiку-
вання 32 зуба лiкарем було сформовано
уступ у стiнцi кореневого каналу. Продов-
жити обробку каналу минаючи уступ не
вдалося. Яка тактика лiкаря?

A. Депофорез або iмпрегнацiйний метод
обробки кореневого каналу
B. Пломбування кореневого каналу до
уступа
C. Видалення зуба
D.Призначення протизапальних засобiв
E. Пломбування кореневого каналу тiльки
силером

279. Хворий звернувся зi скаргами на бiль
в 35, довготривалий гострий бiль з коро-
ткими безболiсними iнтервалами. Три днi
тому при обстеженнi 35 зуба був встанов-
лений дiагноз: гострий обмежений пульпiт,
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при лiкуваннi якого була накладена тимча-
сова пломба з пастою на основi гiдроксиду
кальцiю. Вашi подальшi дiї:

A. Подальше лiкування методом вiтальної
екстирпацiї
B. Замiна тимчасової пломби
C. Подальше лiкування методом вiтальної
ампутацiї
D. Подальше лiкування методом девiталь-
ної ампутацiї
E. Замiна тимчасової пломби на постiйну

280. Хворому 10-ти рокiв при лiкуваннi го-
строго серозного перiодонтиту 12 зуба в
перше та друге вiдвiдування була проведе-
на iнструментальна обробка та медикамен-
тозне лiкування кореневого каналу. Пiд час
третього вiдвiдування скарг немає, перку-
сiя та пальпацiя в дiлянцi 12 зуба безболiснi.
Який матерiал застосувати для пломбуван-
ня кореневого каналу?

A. Силери з гiдроксидом кальцiю
B. Ендогерметик Ан+
C. Ендометазон
D. Форфенан
E. Форедент

281. Пацiєнтка 38-ми рокiв звернулася в
клiнiку з метою вiдбiлювання зубiв. Бу-
ло призначене домашнє вiдбiлювання, але
пiсля проведення 3-х процедур пацiєнтка
поскаржилася на пiдвищену чутливiсть зу-
бiв до термiчних та хiмiчних подразникiв.
Якою буде подальша тактика в цiй клiнi-
чний ситуацiї?

A. Провести ремiнералiзуючу терапiю
B.Призначити вiтамiнотерапiю
C. Призначити остеотропнi препарати
D. Припинити вiдбiлювання
E. Втручання не потребує

282. У хлопчика 6-ти рокiв дiагностовано
гострий одонтогенний перiостит верхньої
щелепи вiд 64 зуба. Назвiть, якi змiни бу-
дуть виявленi в кровi дитини:

A. Лейкоцитоз, нейтрофiльний зсув влiво,
лiмфопенiя, збiльшення ШОЕ
B. Змiн немає
C. Лейкоцитоз, нейтрофiльний зсув вправо,
лiмфоцитоз, збiльшенняШОЕ
D. Лейкопенiя, еозинопенiя, лiмфоцитоз,
базофiлiя
E. Лейкопенiя, еозинофiлiя, лiмфопенiя,
моноцитоз

283. Якщо є пiдстави припускати наявнiсть
запального процесу, пацiєнту проводять
пальпацiю м’яза екстраорально у дiлянцi
скронi й iнтраорально у ретромолярнiй ям-
цi (мiсцi прикрiплення до вiнцевого вiдрос-
тка). Який м’яз пальпують?

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

284. До клiнiки терапевтичної стоматологiї
звернулася пацiєнтка 19-ти рокiв зi скарга-
ми на постiйне випадання пломб. Об’єктив-
но: в 42, 43, 44 зубах виявленопришийковий
карiєс. Який пломбувальний матерiал слiд
застосувати для покращення ефективностi
лiкування?

A. Склоiономер
B. Силiцин
C.Фосфат-цемент
D.Амальгама
E. Евiкрол

285. Батьки привели дитину 3-х рокiв до
стоматолога на консультацiю. Об’єктивно:
зуби верхньої та нижньої щелеп прорiза-
лися вчасно, iнтактнi. Ясна блiдо-рожевого
кольору, без патологiчних змiн. Який засiб
доцiльно рекомендувати для догляду за ро-
товою порожниною в даному випадку?

A. Гiгiєнiчнi дитячi зубнi пасти
B.Фторвмiснi ополiскувачi
C. Зубний порошок
D.Фторвмiснi зубнi пасти
E. Кальцiєвмiснi зубнi пасти

286.Хворий 18-ти рокiв звернувся у клiнiку
зi скаргами на болючiсть в дiлянцi пiдборiд-
дя, пiдвищення температури тiла до 37oC .
Об’єктивно: в шкiрi дiлянки пiдборiддя за-
пальний iнфiльтрат з явищамифлюктуацiї,
в центрi iнфiльтрату, що пiд час пальпацiї
розкрився з видiленням гною, некротичний
стрижень. Який найбiльш iмовiрний дiа-
гноз?

A.Фурункул пiдборiдної дiлянки
B. Сибiрка
C.Флегмона пiдборiдної дiлянки
D.Абсцес пiдборiдної дiлянки
E. Карбункул пiдборiдної дiлянки

287. Хворий 17-ти рокiв скаржиться на рiз-
ко обмежене вiдкривання рота, утруднений
прийом їжi, асиметрiю обличчя. В анам-
незi: травма у вiцi 10-ти рокiв - падiння зi
сходiв. Об’єктивно: шкiрнi покриви блiдi,
Пiдборiддя змiщене влiво i назад (лiвобiчна
мiкрогенiя). Вiдкривання рота до 3 см, пе-
реднi зуби розмiщенi вiялоподiбно (вести-
булярно), прикус глибокий. При пальпацiї
суглобових головок вiдзначається незна-
чна рухомiсть правої суглобової головки,
лiва - нерухома. Поставте попереднiй дiа-
гноз:
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A. Анкiлоз лiвого СНЩС
B. Контрактура нижньої щелепи
C. Артрозо-артрит СНЩС
D. Гострий артрит лiвого СНЩС
E. Анкiлоз правого СНЩС

288.Хвора 25-ти рокiв скаржиться на напа-
доподiбний бiль, що триває 10-15 хвилин
в нiчний час, виникає кожнi 2-3 години.
Один з нападiв був спровокований холо-
дним термiчним подразником. Об’єктивно:
на жувальнiй поверхнi 36-го зуба велика
карiозна порожнина з розм’якшеним пi-
гментованим дентином. Який попереднiй
дiагноз?

A. Гострий обмежений пульпiт
B. Гострий глибокий карiєс
C. Хронiчний грануляцiйний перiодонтит
D.Хронiчний гранулематозний перiодонтит
E. Гострий дифузний пульпiт

289. У пацiєнта 48-ми рокiв з супутнiм за-
хворюванням бронхiальною астмою пiд
час стоматологiчного втручання виникло
гостре порушення дихання. Який препарат
слiд застосувати першочергово?

A. Р-н еуфiлiну 2,4%, 10 мл, в/в
B. Р-н корглiкону 0,06%, 1 мл, в/м
C. Р-н супрастину 2%, 2 мл, в/м
D. Р-н мезатону 1%, 1 мл, в/м
E. Р-н преднiзолону 50 мг, в/м

290. Хворий 25-ти рокiв звернувся до
лiкаря-стоматолога iз скаргами на вiдсу-
тнiсть 13 зуба, на естетичний дефект. З
анамнезу: хворий вчитель середньої шко-
ли. Об’єктивно: сусiднi зуби iнтактнi, стiй-
кi, прикус ортогнатичний. Який мостопо-
дiбний протез краще виготовити з опорою
на 12, 15 зуби?

A. Адгезивний
B.Пластмасовий
C.Металопластиковий
D.Металокерамiчний
E. Суцiльнолитий

291. У пацiєнтки 40-ка рокiв дiагностовано
патологiчне стирання зубiв. Об’єктивно:
на змикальнiй поверхнi зубiв утворились
гладкi, блискучi поверхнi стирання, оточе-
нi виступаючими гострими краями емалi.
Що повинен зробити лiкар для виключен-
ня травм слизової оболонки губ, щiк, язи-
ка?

A. Пришлiфування
B.Пломбування
C. Виготовлення вкладок
D. Виготовлення капи
E. Виготовлення коронок

292.Дiвчинка 12-ти рокiв скаржиться на на-
явнiсть карiозної порожнини в зубi. Об’є-
ктивно в 36 карiозна порожнина I класу
за Блеком з широким вхiдним отвором, в
межах бiляпульпарного дентину. Дентин

щiльний пiгментований. Реакцiя на холодо-
вий подразник чутлива, перкусiя безболi-
сна. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

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

293. Пiд час профiлактичного огляду 8-
рiчної дiвчинки з компенсованою формою
карiєсу з’ясовано, що для iндивiдуальної гi-
гiєни щоденно вона застосовує зубну щiтку
вiдповiдно до вiку та фторвмiсну зубну па-
сту. Який з допомiжних засобiв гiгiєни їй
необхiдно рекомендувати?

A. Допомiжнi засоби не потрiбнi
B.Ополiскувач
C.Флос
D.Йоршик
E. Зубочистка

294. До стоматолога звернулися батьки з
4,5-рiчним хлопчиком. При оглядi виявле-
но зруйнованi на 2/3 коронки верхнiх фрон-
тальних зубiв. Пульпова камера вказаних
зубiв вiдкрита, зондування та термопроба
безболiснi, перкусiя болюча. На гiперемо-
ванiй слизовiй оболонцi в дiлянцi проекцiї
верхiвок коренiв спостерiгаються норицi,
з яких при пальпацiї видiляється гнiйний
ексудат. Визначте найбiльш iмовiрний дiа-
гноз:

A. Загострення хронiчного гранулюючого
перiодонтиту
B. Загострення хронiчного фiброзного
пульпiту
C. Гострий серозний перiодонтит
D. Загострення хронiчного фiброзного
перiодонтиту
E. Хронiчний гранулематозний перiодонтит

295. Хворий 15-ти рокiв скаржиться на го-
стрий, самовiльний, нiчний бiль у зубi верх-
ньої щелепи справа. Бiль практично не
зникає, триває 3 доби, має пульсуючий ха-
рактер, iррадiює у вухо. Об’єктивно: в 25
зубi наявна глибока карiозна порожнина
з розм’якшеним дном, розташована в ме-
жах навколопульпарного дентину. Зонду-
вання болюче по всьому дну, вертикальна
перкусiя 25 зуба позитивна. Холодовий по-
дразник дещо зменшує iнтенсивнiсть болю.
ЕОД- 50 мкА. Поставте дiагноз:

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

296. До стоматолога звернулася пацiєнтка
вiком 11-ти рокiв зi скаргами на бiль на-
ростаючого, пульсуючого, розриваючого
характеру в дiлянцi зубiв верхньої щелепи
справа. Хвора зазначає, що бiль iррадiює
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у вухо та посилюється вiд гарячого. При
об’єктивному обстеженнi у 17 зубi виявле-
но карiозну порожнину, що розташована в
межах навколопульпарного дентину. При
зондуваннi 17 зуба дно порожнини перфо-
рувалося та видiлився гнiй. Перкусiя 17 зу-
ба дещо позитивна. Яким буде дiагноз?

A. Гострий гнiйний пульпiт
B. Гiперемiя пульпи
C. Хронiчний гангренозний пульпiт
D. Гострий дифузний пульпiт
E. Гострий обмежений пульпiт

297. До лiкаря стоматолога звернувся хво-
рий 21-го року з метою санацiї. При об-
стеженнi у 16 зубi виявлена глибока карiо-
зна порожнина на жувальнiй поверхнi, ви-
повнена пiгментованим дентином. Пiд час
препарування дна випадково розкритий рiг
пульпи. Зондування розкритої точки рiзко
болюче. Оберiть метод лiкування:

A. Бiологiчний метод
B. Вiтальна екстирпацiя
C. Девiтальна ампутацiя
D. Вiтальна ампутацiя
E. Видалення 16 зуба

298. У хворого 43-х рокiв виявлено вiдсу-
тнiсть коронкової частини 13 зуба. Корiнь
виступає над рiвнем ясен на 0,5-1 мм по пе-
риметру. Апiкальна частина запломбована.
З анамнезу вiдомо, що коронкова частина
13 зуба вiдламалася 3 тижнi тому. До того
зуб лiкувався з приводу хронiчного перiо-
донтиту. Перкусiя безболiсна. Краї кореня
твердi. Слизова оболонка блiдо-рожевого
кольору, волога. Якоюбуде оптимальна та-
ктика лiкаря?

A. Виготовити штифтову куксову вкладку i
металокерамiчну коронку
B. Виготовити штифтовий зуб за Ахмето-
вим
C. Видалити корiнь зуба
D. Виготовити простий штифтовий зуб
E. Вiдреставрувати зуб за допомогою анке-
ра та фотополiмерного матерiалу

299. Жiнка 34-х рокiв звернувся зi скарга-
ми на пiдвищену чутливiсть зубiв до хiмi-
чних i температурних подразникiв. Ясна
щiльнi, в нижнiх фронтальних зубах ви-
явленi клиноподiбнi дефекти. На рентге-
нограмi: горизонтальна деструкцiя мiжзу-
бних перегородок на 1/3 довжини. Проба
Писарєва-Шиллера негативна. Який дiа-
гноз найбiльш iмовiрний у даного хворого?

A. Пародонтоз I ступеня тяжкостi
B.Пародонтоз III ступеня тяжкостi
C. Пародонтоз II ступеня тяжкостi
D. Пародонтит I ступеня тяжкостi
E. Пародонтит II ступеня тяжкостi

300. Чоловiк 60-ти рокiв звернувся до лi-
каря зi скаргами на бiль i кровоточивiсть
ясен пiд час приймання їжi. Об’єктивно:

ясеннi сосочки пухкi, набряклi, рухливiсть
зубiв I-II ступеня, пародонтальнi кишенi -
7-8 мм, деструкцiя мiжзубної перегородки
на 2/3 довжини кореня. Хворий страждає
на цукровий дiабет. Поставте дiагноз:

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

301. Дитинi 7 рокiв. Батьки звернулися до
стоматолога на консультацiю зi скаргами
на естетичний недолiк. Об’єктивно: на ве-
стибулярних поверхнях 11, 21, 31, 41 i на
горбах 16, 26, 36, 46 зубiв виявленi плями
темного кольору. З анамнезу: зуби прорiза-
лися ураженими. Дитина народилася i про-
живала у мiсцевостi, де вмiст фтору у водi
складає 2,5 мг/л. Визначте найбiльш iмо-
вiрний дiагноз:

A.Флюороз зубiв
B.Недосконалий амелогенез
C. Гiпоплазiя емалi
D. Гострий початковий карiєс
E.Недосконалий одонтогенез

302. По медичну допомогу звернулася 12-
рiчна дiвчинка через наявнiсть новоутво-
рення нижньої губи, яке з’явилося 2 мiся-
цi тому. Спостерiгається його перiодичне
збiльшення або зменшення. Об’єктивно: на
слизовiй оболонцi нижньої губи злiва ви-
являється новоутворення кулястої форми
дiаметром 0,5-1 см, з чiткими межами, яке
пiдвищується над рiвнем слизової оболон-
ки, його поверхня гладенька, просвiчується
прозоро-блакитний вмiст утворення. Паль-
пацiя неболюча, консистенцiя пружно-
еластична. Який найбiльш iмовiрний дiа-
гноз?

A. Ретенцiйна кiста
B.Папiлома
C. Гемангiома
D.Мiксома
E.Фiброма

303.Пацiєнт 35-ти рокiв скаржиться на вiд-
чуття чужорiдного тiла на язицi, утруднену
мову, сухiсть у ротi. Об’єктивно: в заднiй
третинi спинки язика визначаються подов-
женi до 5 мм ниткоподiбнi сосочки темного
кольору. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

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

304. Пацiєнтка 28-ми рокiв звернулася зi
скаргами на вiдлам коронкової частини зу-
бiв верхньої щелепи у фронтальнiй дiлянцi,
естетичний дефект, порушення мови. Об’є-
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ктивно: коронкова частина 11, 21 вiдсутня,
краї коренiв виступають над рiвнем ясен
на 3 та 2,5 мм. Решта зубiв iнтактнi. Який
метод допомiжного обстеження найбiльш
доцiльний?

A. Рентгенографiя
B. Електромiографiя
C. Оклюзiографiя
D. Гнатодинамометрiя
E.Мастикацiографiя

305. Хворий 44-х рокiв звернувся в клiнiку
ортопедичної стоматологiї для протезуван-
ня. Об’єктивно: вiдсутнiй 21. На 11 зафiксо-
ваний консольний мостоподiбний протез,
стан якого незадовiльний (опорна корон-
ка коротка). Хворому вибрана конструкцiя
металокерамiчного мостоподiбного проте-
за з опороюна 11, 22. Якаформа промiжної
частини найбiльш доцiльна?

A. Дотична
B. Сiдлоподiбна
C. На приточцi
D. Дугоподiбна
E. Комбiнована

306.Хворий 42-х рокiв два тижнi тому звер-
нувся до лiкаря-стоматолога, який встано-
вив дiагноз: генералiзований пародонтит II
ступеня тяжкостi, стадiя загострення. Пi-
сля проведеного курсу протизапальної те-
рапiї ясенний край набув звичайного за-
барвлення, пародонтальнi кишенi мають
глибину 4-5 мм i мiстять серозний ексудат.
Якому методу усунення пародонтальних
кишень ви надасте перевагу в данiй ситу-
ацiї?

A. Кюретаж
B. Консервативний метод
C. Гiнгiвотомiя
D. Гiнгiвоектомiя
E. Клаптева операцiя

307. Хворий 32-х рокiв скаржиться на
гострий локалiзований нападоподiбний,
спонтанний бiль на верхнiйщелепi лiворуч,
що триває 30 хвилин. Промiжки мiж напа-
дами болю тривають до 3 годин. Об’єктив-
но: виявляють глибоку карiозну порожни-
ну, виповнену демiнералiзованим непiгмен-
тованим дентином. Зондування виявляє бо-
лiснiсть в однiй точцi. Електрозбудливiсть
пульпи знижена до 10-15 мкА. Який най-
бiльш iмовiрний дiагноз?

A. Гострий обмежений пульпiт
B. Гiперемiя пульпи
C. Гострий дифузний серозний пульпiт
D. Гострий гнiйний пульпiт
E. Гострий глибокий карiєс

308. Жiнка 40-ка рокiв звернулась зi скар-
гами на бiль пiд час дотику до зуба, що пiд-
силюється при накушуваннi. 3 днi тому зуб
було запломбовано з приводу глибокого

карiєсу. Об’єктивно: в 36 на жувальнiй по-
верхнi пломба, вертикальна перкусiя болi-
сна. Слизова оболонка в проекцiї верхiвок
коренiв 36 гiперемована, ЕОД- 120 мкА.
На рентгенограмi: тканини перiодонта не
змiненi. Був поставлений дiагноз гострий
гнiйний перiодонтит 36. Що повинен зро-
бити лiкар-стоматолог в першу чергу?

A. Створити вiдтiк ексудату
B. Видалити зуб
C. Направити на фiзiотерапевтичне лiку-
вання
D.Провести резекцiю кореня зуба
E. Спостереження

309. Хворий 45-ти рокiв скаржиться на ви-
ступ конусоподiбної форми брудно-сiрого
кольору заввишки не бiльше за 1 см на чер-
вонiй облямiвцi нижньої губи. В ходi обсте-
ження спостерiгається чiтко обмежене во-
гнище з вираженою гiперплазiєю епiтелiю
та гiперкератозом на незмiненiй шкiрi дi-
аметром до 1 см, що виглядом нагадує рiг.
Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A.Шкiрний рiг
B. Кератоакантома
C. Абразивний преканцерозний хейлiт
Манганоттi
D. Бородавчастий передрак
E. Бородавчаста форма лейкоплакiї

310. Хвора 39-ти рокiв скаржиться на не-
приємне вiдчуття розпирання в 34 зубi.
Бiль повiльно виникає пiд впливом прийо-
му гарячої їжi i триває недовго. Об’єктив-
но: глибока карiозна порожнина,що сполу-
чається з порожниною зуба, яка заповне-
на темною тканиною з неприємним запа-
хом. Глибоке зондування спричиняє силь-
ний бiль, який швидко минає. Електрозбу-
дливiсть пульпи знижена до 90 мкА. На
рентгенограмi виявляється розширення пе-
рiодонтальної щiлини. Який найбiльш iмо-
вiрний дiагноз?

A. Хронiчний гангренозний пульпiт
B. Хронiчний гранулюючий перiодонтит
C. Хронiчний гiпертрофiчний пульпiт
D. Хронiчний фiброзний пульпiт
E. Хронiчний гранулематозний перiодонтит

311. Хворий 40-ка рокiв скаржиться на
спонтанний бiль, який виник уперше добу
тому. Напади болю короткочаснi, трива-
ють 1-2 хвилини, iнтермiсiї - до 12-24 годин.
Об’єктивно: глибока карiозна порожнина,
стiнки i дно якої виповненi слабкопiгмен-
тованим розм’якшеним дентином. Зонду-
вання болiсне по всьому дну карiозної по-
рожнини. Вiд холодної води виникає бiль,
що триває 1-2 хвилини пiсля припинення
дiї подразника. Перкусiя зуба безболiсна.
Який найбiльш iмовiрний дiагноз?
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A. Гiперемiя пульпи
B. Гострий обмежений пульпiт
C. Гострий глибокий карiєс
D. Гострий дифузний серозний пульпiт
E. Гострий гнiйний пульпiт

312. Хворий 45-ти рокiв скаржиться на
утворення на червонiй облямiвцi нижньої
губи сiро-червоного вузлика. При обсте-
женнi спостерiгається пухлина розмiром
(2,5х1 см), яка протягом 1 мiсяця досягла
максимального розмiру, з кратероподiбним
заглибленням у центрi, виповнена рогови-
ми масами. Який найбiльш iмовiрний дiа-
гноз?

A. Кератоакантома
B.Шкiрний рiг
C. Абразивний преканцерозний хейлiт
Манганоттi
D. Бородавчастий передрак
E. Бородавчаста форма лейкоплакiї

313. Хворий 50-ти рокiв скаржиться на вiд-
чуття оскоми i онiмiння, вiдсутнiсть рiзаль-
ного краю в 21, 22, 11, 12 зубах. Емаль на
вестибулярнiй поверхнi 21, 22, 11, 12 зубiв
матова, рiзальний край овальної форми.
Хворий працює на пiдприємствi з виробни-
цтва соляної кислоти. Яке ураження твер-
дих тканин фронтальних зубiв виникло в
даному випадку?

A. Кислотний некроз емалi
B. Комп’ютерний некроз емалi
C. Ерозiя емалi
D. Клиноподiбний дефект
E. Карiєс в стадiї плями

314. Хворий 50-ти рокiв скаржиться на вiд-
чуття оскоми i онiмiння, вiдсутнiсть рiжу-
чого краю в 21, 22, 11, 12 зубах. Емаль на
вестибулярнiй поверхнi 21, 22, 11, 12 зу-
бiв матова, рiжучий край овальної форми.
Хворий працює на пiдприємствi з виробни-
цтва соляної кислоти. Пiсля обстеження
був поставлений дiагноз: кислотний некроз
емалi. В чому полягає тактика первинної
профiлактики кислотного некрозу?

A. Заходи захисту на виробництвi, лужнi
полоскання
B. Заборона працi на пiдприємствi з виро-
бництва соляної кислоти
C. Ремiнералiзуюча терапiя препаратами
кальцiю
D.Пломбування дефектiв
E. Обробка твердих тканин препаратами
для зниження чутливостi

315. Хворому 55-ти рокiв, в анамнезi якого
гiпертонiчна хвороба, проведене препару-
вання карiозної порожнини. Пiсля цього
хворий зомлiв у крiслi, голова його схили-
лася набiк, права рука звисла з пiдлокотни-
ка. На запитання намагався вiдповiдати,
але мова стала нерозбiрлива. АТ- 220/140
мм рт.ст., пульс - 72/хв., ритмiчний напру-
жений. Поставте дiагноз:

A. Гiпертонiчний криз
B. Гострий iнфаркт мiокарда
C.Непритомнiсть
D. Гiпоглiкемiчна кома
E. Iнсульт

316. У хворої 25-ти рокiв, що страждає на
бронхiальну астму, пiд час очiкування на
прийом у стоматолога з’явився болiсний
сухий кашель iз наростаючою задишкою.
Хвора сiла й обперлася на руки. Видих
утруднений, з гучним свистом, шкiрнi по-
криви цiанотичнi. Який найбiльш iмовiр-
ний дiагноз?

A.Напад бронхiальної астми
B.Напад пароксизмальної тахiкардiї
C.Напад серцевої астми
D.Набряк легень
E. Гостра дихальна недостатнiсть

317. На прийомi в стоматолога жiнка 33-х
рокiв пiсля видалення верхнього зуба по-
скаржилася на запаморочення, слабкiсть,
погане самопочуття й протягом 20 секунд
знепритомнiла, виникли судоми. При огля-
дi: шкiрнi покриви блiдi, слизовi оболон-
ки блiдо-рожевого кольору. АТ- 115/80 мм
рт.ст. Що трапилося iз хворою?

A.Непритомнiсть
B. Колапс
C. Гiпертонiчний криз
D. Бронхоспазм
E. Синдром ”Сикстинської капели”
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1. У пацiєнтки 47-ми рокiв дiагностова-
но генералiзований пародонтит III ступе-
ня. На рентгенографiчному знiмку дестру-
кцiя кiсткової тканини до 2/3 довжини ко-
реня. Який метод хiрургiчного лiкування
пародонтиту дозволить стабiлiзувати висо-
ту мiжальвеолярних перегородок у даному
випадку?

A. Остеопластика
B. Кюретаж
C. Клаптева операцiя
D. Гiнгiвопластика
E. Вестибулопластика

2. Пiд час огляду у дитини 7-ми рокiв вияв-
ленi матовi плями у пришийкових дiлянках
12, 11, 21, 22 тафiсурах 36 та 46 зубiв. Емаль
у дiлянках плям шорстка, без блиску, за-
барвлюється розчином метиленового си-
нього. З анамнезу: дитина знаходилася на
стацiонарному лiкуваннi з приводу пнев-
монiї. Якi екзогеннi профiлактичнi заходи
доцiльно призначити пацiєнту?

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

3. Ухворого 25-ти рокiв з алкогольним пси-
хозом пiсля травми зазначається западання
тканин у лiвiй половинi обличчя, крово-
теча з носа, крововилив у пiдорбiтальнiй
дiлянцi на нижнiй повiцi злiва. На рентге-
нограмi - порушення прозоростi лiвої гай-
морової порожнини, порушення контурiв
лiвого вилице-альвеолярного гребеня. Яке
лiкування потрiбне хворому?

A. Хiрургiчне вправлення лiвої вилицевої
кiстки, медикаментозна терапiя, лiкування
у психоневролога
B. Лiкування у психоневролога, знеболю-
вальнi
C. Лiкування у психоневролога, антибiоти-
котерапiя
D. Хiрургiчне вправлення лiвої вилицевої
кiстки, знеболювальнi
E. Медикаментозна терапiя, фiзiотерапiя

4. У чоловiка 40-ка рокiв, що перебуває на
диспансерному облiку з приводу хронiчно-
го генералiзованого пародонтиту I ступе-
ня, виявили у зубi 14 пломбу з амальгами,
яка глибоко заходить в мiжзубний промi-
жок. Що може бути найбiльш поширеним
наслiдком даного стану?

A. Утворення пародонтальної кишенi
B. Утворення кiсткової кишенi
C. Загострення генералiзованого пародон-
титу
D. Утворення зубних вiдкладень
E. Розвиток травматичної оклюзiї

5. До лiкаря-стоматолога звернувся чо-

ловiк 25-ти рокiв, у якого дiагностовано
гострий виразковий гiнгiвiт. Лiкар вико-
нав видалення зубних вiдкладень, оброб-
ку ясен розчином антисептикiв, протеолi-
тичних ферментiв, аплiкацiї антибактерi-
альних i протизапальних засобiв. Препарат
якої групи необхiдно використати лiкарю
на заключному етапi лiкування?

A. Кератопластики
B. Антибiотики
C. Ферменти
D. Кератолiтики
E. Сульфанiламiди

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

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

7. У дитини 9-ти рокiв пiд час профiлакти-
чного огляду виявлено: виступаюче пiдбо-
рiддя, дiастема i треми мiж нижнiми рiзця-
ми та iклами, що перекривають верхнi на
2/3 висоти коронки. Спiввiдношення пер-
ших постiйних молярiв за III класомЕнгля.
Сагiтальна щiлина - 2 мм. Яка тактика лi-
каря?

A. Застосувати апарат Брюкля
B. Призначити комплекс мiогiмнастики
C. Застосувати ковзаючий апарат Енгля
D. Застосувати капу Бинiна
E. Застосувати капу Шварца

8. Хворий 30-ти рокiв звернувся до ООД зi
скаргами на новоутворення на нижнiй ще-
лепi справа, рухливiсть зубiв, iнтенсивний
бiль. В анамнезi: травма два мiсяцi тому,
пiсля чого з’явилася болiсна припухлiсть,
що дуже швидко збiльшилася. Об’єктив-
но: асиметрiя обличчя за рахунок набря-
ку м’яких тканин у дiлянцi нижньої щеле-
пи справа. Пальпаторно пухлина нерухо-
ма, щiльно-еластичної консистенцiї, про-
ростає у навколишнi тканини. На рент-
генограмi - дефект кiсткової тканини не-
правильної форми з нерiвними контурами.
Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Остеосаркома
B. Остеома
C. Фiброзна дисплазiя
D. Хондрома
E. Рак нижньої щелепи
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9. Хворий скаржиться на рухливiсть 26, 27,
28 зубiв, перiодичний бiль, вiдчуття важко-
стi у вiдповiднiй половинi верхньої щелепи,
геморагiчнi видiлення з лiвої половини но-
са. Хворiє 4 мiсяцi. Впродовж останнього
мiсяця бiль збiльшилась, з’явилася загаль-
на слабкiсть. У порожнинi рота рухливiсть
26, 27, 28 зубiв II ступеня. Пiд час пальпацiї
горба верхньої щелепи явище вiдсутностi
кiсткової стiнки. На рентгенограмi гомо-
генне затемнення гайморової пазухи з вiд-
сутнiстю чiтких контурiв кiсткових стру-
ктур у виглядi цукру, що розтанув. Який
найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Рак верхньої щелепи
B. Адамантинома верхньої щелепи
C. Саркома верхньої щелепи
D. Хронiчний одонтогенний гайморит
E. Остеобластокластома верхньої щелепи

10. Хвора 45-ти рокiв скаржиться на вiд-
чуття печiння, бiль, почервонiння шкiри на
обличчi, збiльшення температури тiла до
38oC , головний бiль, швидке знесилення.
Хворiє близько двох днiв. Об’єктивно: в дi-
лянцi лiвої щоки та бокової поверхнi носа
еритематозна пляма у виглядi язикiв по-
лум’я, гостро болюча, краї валикоподiбно
припiднятi над поверхнею шкiри. Пiд час
пальпацiї шкiра у вогнищi запалення гаря-
ча на дотик. Який попереднiй дiагноз?

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

11. У хворого 18-ти рокiв клiнiчно виявле-
но сiалiт в переднiй дiлянцi позазалозисто-
го вiддiлу протоки лiвої пiднижньощеле-
пної залози. Який метод лiкування показа-
но в даному випадку?

A. Розтин протоки з одномоментним фор-
муванням штучного устя i видалення сiалiту
B. Розтин протоки та видалення сiалiту
C. Консервативне лiкування
D. Фiзiотерапевтичне лiкування
E. Екстирпацiя пiднижньощелепної залози

12. Жiнка 25-ти рокiв скаржиться на змi-
ну кольору 13 зуба, естетичний недолiк. В
анамнезi лiкування даного зуба iз приводу
ускладненого карiєсу, алергiя на пластмасу.
Об’єктивно: 13 зуб має темно-сiрий колiр,
дефект вiдновлений пломбою. На рентге-
нограмi канал кореня запломбований до
верхiвки. Яка з перерахованихштучних ко-
ронок показана для даної хворої?

A. Металокерамiчна
B. Лита
C. Металопластмасова
D. Пластмасова
E. Штампована

13. Хворому 54-х рокiв показане виготов-
лення повних знiмних протезiв на верхню
та нижню щелепи. Пiд час перевiрки по-
становки виявлено випинання верхньої гу-
би. На якому етапi лiкар припустився по-
милки?

A. Формування вестибулярної поверхнi
верхнього прикусного валика
B. Фiксацiя центральної оклюзiї
C. Визначення висоти верхнього прикусно-
го валика
D. Формування оклюзiйної площини
E. Визначення висоти нижньої третини
обличчя

14. У хворого дiагностовано хронiчний
одонтогенний гайморит. Яке лiкування слiд
провести?

A. Видалення причинного зуба, гайморото-
мiя
B. Гайморотомiя, фiзiотерапевтичне лiку-
вання
C. Фiзiотерапевтичне та медикаментозне
лiкування
D. Медикаментозне лiкування
E. Пункцiя гайморової пазухи, медикамен-
тозне лiкування

15. Хвора 47-ми рокiв звернулась зi скарга-
ми на рухомiсть переднiх зубiв. Об’єктив-
но: зубнi ряди неперервнi, 31, 32, 33, 43, 42,
41 зуби мають рухомiсть I-II ступеня. Iм-
мобiлiзацiю рухомих зубiв планується про-
вести шиною Мамлока. Яку стабiлiзацiю
дозволить провести дана шина?

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

16. Хвора 57-ми рокiв звернулася до лiкар-
нi зi скаргами на наявнiсть пухлини в лiвiй
привушнiй дiлянцi, яка була виявлена 3 ро-
ки тому. Протягом останнiх пiвроку пухли-
на незначно збiльшилася. Пiд час огляду в
лiвiй привушнiй дiлянцi визначається рухо-
ма пухлина, неболюча, горбиста при паль-
пацiї. Шкiра над нею береться в складку,
верхнiй її вiддiл має чiткi краї, нижнiй за-
глиблюється в товщу залози. Розмiр пухли-
ни 3х2,5 см. Який дiагноз найiмовiрнiший?

A. Змiшана пухлина
B. Гемангiома залози
C. Кiста залози
D. Рак привушної залози
E. Хронiчний паротит

17. Хворий 28-ми рокiв поступив на стацiо-
нарне лiкування. При рентгенографiї гай-
морової пазухи у горизонтальному поло-
женнi виявлено рiвномiрне зниження про-
зоростi останньої з чiткими контурами си-
нусу. При якому патологiчному станi це мо-
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жливо?

A. Гострий гайморит
B. Хронiчний полiпозний гайморит
C. Хронiчний гiперпластичний гайморит
D. Рак слизової гайморової пазухи
E. Проростаннi кiсти у гайморову пазуху

18. До клiнiки звернувся хворий зi скаргами
на припухлiсть у привушнiй дiлянцi справа i
перiодичнi гнiйнi видiлення з норицi. Об’є-
ктивно: обмежений iнфiльтрат дiаметром
3 см, дерев’янистої щiльностi, шкiра над
ним синюшного забарвлення, в епiцентрi
iнфiльтрату - втягнутий точковий рубець.
Для якого захворювання характерна дана
клiнiчна картина?

A. Актиномiкоз привушно-жувальної дi-
лянки
B. Нориця привушної слинної залози
C. Хронiчний сiалоаденiт
D. Мiгруюча пiдшкiрна гранульома
E. Хронiчний остеомiєлiт гiлки нижньої
щелепи

19. Хворий 28-ми рокiв потрапив у стацiо-
нар. Для подальшого протезування в зв’яз-
ку з кiнцевим дефектом нижньої щелепи
пiсля видалення зуба у лунку вживили са-
пфiровий iмплантат. Який вид трансплан-
тацiї був застосований у цьому випадку?

A. Експлантацiя
B. Iзотрансплантацiя
C. Аутотрансплантацiя
D. Ксенотрансплантацiя
E. Алотрансплантацiя

20. Жiнка 25-ти рокiв перебуває на лi-
куваннi з приводу ВIЛ-iнфекцiї. Яка пу-
хлина найчастiше ускладнює перебiг ВIЛ-
iнфекцiї?

A. Саркома Капошi
B. Гемангiома
C. Саркома Юїнга
D. Лiмфангiома
E. Аденолiмфома

21. Пацiєнт звернувся зi скаргами на бiль
в лiвiй половинi обличчя, що iррадiює
до шиї, сухiсть та печiння слизової обо-
лонки порожнини рота, зниження слу-
ху. Об’єктивно: вiдкривання рота болi-
сне, має мiсце змiщення нижньої щелепи
в правий бiк. При обстеженнi скронево-
нижньощелепного суглоба крiзь зовнi-
шнiй слуховий прохiд визначається хрускiт
та схiдчастiсть рухiв суглобових голiвок.
Слизова оболонка без патологiї, маються
дефекти зубних рядiв. Який найбiльш iмо-
вiрний дiагноз?

A. Синдром Костена
B. Артрит скронево-нижньощелепного
суглоба
C. Контрактура нижньої щелепи
D. Остеомiєлiт гiлки верхньої щелепи
E. Вивих нижньої щелепи

22. Пацiєнт 65-ти рокiв скаржиться на го-
стрий бiль в дiлянцi суглобiв, який набув
затяжного характеру з перiодичними заго-
стреннями найчастiше весною та восени.
Захворювання пов’язує з грипом, що пе-
ренiс ранiше. На рентгенограмi скронево-
нижньощелепного суглоба: деструктивнi
та реактивнi змiни, часткова резорбцiя су-
глобової голiвки та деформацiя суглобово-
го горбика. Який найбiльш iмовiрний дiа-
гноз?

A. Артрито-артроз скронево-
нижньощелепного суглоба
B. Синдром Костена
C. Анкiлоз скронево-нижньощелепного
суглоба
D. Гострий артрит
E. Хронiчний травматичний артрит

23. Хворий 17-ти рокiв скаржиться на бiль
i припухлiсть в лiвiй пiднижньощелепнiй
дiлянцi, загальну слабкiсть, пiдвищену тем-
пературу. Два тижнi тому лiкувався з при-
воду стоматиту. Зi слiв хворого, 5 днiв тому
з’явилися болi i припухлiсть величиною з
квасолю, яка швидко збiльшувалась. Об’є-
ктивно: в лiвiй пiднижньощелепнiй дiлян-
цi обмежена припухлiсть розмiром 3х4 см.
Шкiра гiперемована. Пальпацiя рiзко бо-
лiсна. Який з перерахованих дiагнозiв най-
бiльш iмовiрний у хворого?

A. Гострий гнiйний лiмфаденiт
B. Туберкульозний лiмфаденiт
C. Хронiчний неспецифiчний лiмфаденiт
D. Актиномiкоз
E. Лiмфангiома

24. Хвора 64-х рокiв скаржиться на рiзкий
нападоподiбний пекучий бiль в дiлянцi ку-
та рота злiва, що поширюється на нижнi
вiддiли лiвої щоки та iррадiює у вухо та
завушну дiлянку. Напади болю виникають
спонтанно та вiд доторкання до шкiри ни-
жньої губи рукою. Страждає на гiперто-
нiчну хворобу II ступеня. Який найбiльш
iмовiрний дiагноз?

A. Невралгiя III гiлки трiйчастого нерва
B. Неврит лицевого нерва
C. Неврит II гiлки трiйчастого нерва
D. Неврит I гiлки трiйчастого нерва
E. Парез лицевого нерва

25. На якому етапi медичної евакуацiї на-
дається перша медична допомога?
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A. МПП
B. МПБ
C. ОМедБ
D. МПР
E. -

26. Друга гiлка трiйчастого нерва
n.maxillaris виходить з:

A. Foramen rotundum
B. Sulcus infraorbitalis
C. Foramen ovale
D. Canalis incisivus
E. -

27. На слизовiй оболонцi щоки визначає-
ться безболiсне, еластичної консистенцiї
новоутворення, розташоване на вузькiй
м’якiй нiжцi, розмiром 1,0х1,0 см, рухливе,
поверхня його нерiвна. Слизова оболонка,
що вкриває новоутворення, у центрi не змi-
нена. Який дiагноз можна припустити?

A. Папiлома
B. Рак слизової оболонки
C. Лiпома
D. Фiброма
E. Атерома

28. Хворий 58-ми рокiв проходить курс
комплексної терапiї з приводу хронiчного
генералiзованого пародонтиту III ступеня,
31, 32, 41, 42 зуби II ступеня рухомостi, 33,
44 - I ступеня. 35, 36, 46, 47 вiдсутнi. Яку
шину доцiльнiше обрати?

A. Бюгельний протез з шинуючими кламе-
рами
B. Композитна
C. З самотвердiючої пластмаси
D. Лiгатурна проволочна
E. Зв’язування полiамiдною ниткою

29. Хворий 50-ти рокiв звернувся з метою
протезування беззубої нижньої щелепи.
Пiд час припасування iндивiдуальної лож-
ки за допомогою проб Гербста вiдбулося
її скидання при витяганнi губ вперед. Де
необхiдно вкоротити межi iндивiдуальної
ложки?

A. Зовнiшнiй край мiж iклами
B. Вздовж щелепно-пiд’язикової лiнiї
C. Позаду горбика до щелепно-пiд’язикової
лiнiї
D. Вiд горбикiв до другого моляра
E. 1 см вiд середньої лiнiї пiд язиком

30. Чоловiк 35-ти рокiв звернувся до
лiкаря-стоматолога для видалення 26 зу-
ба. Пiд час проведення туберальної анесте-
зiї з’явилося швидке наростання набряку
тканин i обмеження вiдкривання рота. Чим
викликаний такий стан хворого?

A. Травма судин
B. Травма м’язiв пiд час проведення анесте-
зiї
C. Травма нервових закiнчень
D. Непереносимiсть хворим анестетику
E. Анафiлактичний шок

31. У хворого на рентгенограмi обох СН-
ЩС виявлено деформацiю суглобової го-
лiвки одного з суглобiв i наявнiсть екзо-
фiтiв на суглобових поверхнях. Для якого
захворювання характернi цi рентгенологi-
чнi ознаки?

A. Артроз
B. Фiброзний анкiлоз
C. Кiстковий анкiлоз
D. Артрит
E. М’язово-суглобова дисфункцiя СНЩС

32. Чоловiку 42-х рокiв виготовляється
бюгельний протез для нижньої щелепи з
опорно-утримувальними кламерами. На
якiй частинi поверхнi опорного зуба потрi-
бно розташувати жорстку частину плеча
кламера першого типу фiрми Нея?

A. Вище вiд межової лiнiї
B. Нижче вiд межової лiнiї
C. На межовiй лiнiї
D. На анатомiчному поясi зуба
E. Пiд анатомiчним поясом зуба

33. Пацiєнт 42-х рокiв звернулася з скарга-
ми на кровотечу з ясен, набряк, гiперемiю.
Який метод функцiональної дiагностики
застосовується для визначення стану судин
пародонта?

A. Реопародонтографiя
B. Рентгенографiя
C. Мiографiя
D. Мастикацiографiя
E. Гальванометрiя

34. Хвору 39-ти рокiв госпiталiзовано з пе-
реломом верхньої щелепи за типом Ле-
Фор II. Оберiть апарат для лiкування цiєї
хворої:

A. Збаржа
B. Кулагiна
C. Рудько
D. Ядрової
E. Пена-Брауна

35. Хвора 59-ти рокiв скаржиться на бiль
пiд частковим знiмним пластинчастим про-
тезом на нижнiй щелепi. Протез був ви-
готовлений 4 днi тому. На нижнiй щеле-
пi частковий знiмний пластинчастий про-
тез iз кламерною фiксацiєю на 33, 42 зу-
бах. На слизовiй оболонцi в дiлянцi внутрi-
шньої косої лiнiї лiворуч визначається гi-
перемiя. Якою буде тактика стоматолога-
ортопеда?
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A. Перевiрити оклюзiю та виконати коре-
кцiю базису протеза в дiлянцi внутрiшньої
косої лiнiї лiворуч
B. Виконати корекцiю оклюзiйної площини
та базису протеза в дiлянцi внутрiшньої
косої лiнiї праворуч
C. Виконати перебазування базису протеза
D. Виготовити новий частковий знiмний
протез на нижню щелепу
E. Виконати корекцiю базису протеза в
дiлянцi внутрiшньої косої лiнiї праворуч i
лiворуч

36. Хвора 30-ти рокiв скаржиться на бiль
бiля вуха, що з’явилася вперше 3 доби то-
му, хрускiт, що iнколи виникає у суглобi.
Об’єктивно: гiперемiя, набряк привушної
областi, вiдкривання рота обмежене до 2,5
см, рiзко болiсне. Температура тiла - 37,5oC .
На томограмi: кiстковi структури без змiн,
суглобова щiлина розширена. Який най-
бiльш iмовiрний дiагноз?

A. Гострий артрит скронево-
нижньощелепного суглоба
B. Хронiчний артрит скронево-
нижньощелепного суглоба в стадiї за-
гострення
C. Больова дисфункцiя скронево-
нижньощелепного суглоба в стадiї за-
гострення
D. Артроз скронево-нижньощелепного
суглоба
E. Анкiлоз скронево-нижньощелепного
суглоба

37. Хвора 58-ми рокiв звернулася до
хiрурга-стоматолога для видалення 45 зу-
ба. В анамнезi: цукровий дiабет. Перед при-
йомом хвора з’їла яблуко. Пiд час видален-
ня зуба хвора вiдчула себе погано: з’явило-
ся двоїння в очах, тремтiння тiла, вiдчут-
тя занепокоєння та голоду. Хвора знепри-
томнiла. Пульс прискорений, напружений.
Артерiальний тиск - 130/90 мм рт.ст. Який
дiагноз у цiєї хворої?

A. Гiпоглiкемiчна кома
B. Гiперглiкемiчна кома
C. Гiпертонiчний криз
D. Iнфаркт мiокарда
E. Анафiлактичний шок

38. Хворий 45-ти рокiв звернувся до стома-
толога зi скаргами на бiль i хрускiт у право-
му СНЩС пiд час прийому їжi, що пiдсилю-
ються до вечора. Вранцi суглоб не турбує.
Хворiє протягом 3-х рокiв. Обличчя симе-
тричне, пальпацiя в проекцiї СНЩС без-
болiсна, вiдчутний хрускiт праворуч. Вiд-
кривання рота до 2,8 см. Моляри на нижнiй
щелепi вiдсутнi, пiдвищена стертiсть зубiв.
Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Артроз правого СНЩС
B. Анкiлоз правого СНЩС
C. Контрактура нижньої щелепи
D. Хронiчний артрит правого СНЩС
E. Больовий синдром правого СНЩС

39. У хворого 34-х рокiв у правiй пiдщеле-
пнiй дiлянцi набряк м’яких тканин; шкiра
в цiй дiлянцi у кольорi не змiнена, в склад-
ку береться. Пальпується новоутворення
овальної форми, з гладенькою поверхнею,
еластичної консистенцiї, слабко болюче,
розмiром 1,5х2,0 см. Зi слiв хворого, ново-
утворення з’явилося 4 днi тому, темпера-
тура тiла пiднялася до 37,3oC . Рот вiдкри-
вається в повному обсязi, коронка 46 зуба
зруйнована повнiстю, перкусiя коренiв бо-
лiсна. Слизова оболонка перехiдної склад-
ки в дiлянцi 46 набрякла. Який найбiльш
iмовiрний дiагноз?

A. Гострий одонтогенний серозний пiдще-
лепний лiмфаденiт справа
B. Аденофлегмона пiдщелепного простору
справа
C. Гнiйний одонтогенний гнiйний пiдщеле-
пний лiмфаденiт справа
D. Гострий гнiйний перiостит нижньої ще-
лепи справа
E. Гострий серозний перiостит нижньої
щелепи справа

40. У хворого 45-ти рокiв спостерiгаються
гострий бiль, загальна слабкiсть, темпера-
тура - 39oC . Мiсцево: асиметрiя обличчя,
обкладений язик, неприємний запах з ро-
та, утруднене ковтання. Хитання 34, 35, 36,
37 зубiв, 36 - змiнений в кольорi, коронка
зруйнована, рухомiсть зубiв наростає. Ясна
почервонiлi, набряклi з обох сторiн альвео-
лярного паростку, тризм, симптомВенсана,
регiональнi лiмфовузли збiльшенi, болючi.
Яким буде дiагноз?

A. Гострий одонтогенний остеомiєлiт ни-
жньої щелепи
B. Травматичний остеомiєлiт нижньої ще-
лепи
C. Хронiчний остеомiєлiт нижньої щелепи
D. Флегмона пiдщелепного трикутника
E. Гостра респiраторна вiрусна iнфекцiя

41. Дитина 5-ти рокiв, гострий гнiйний лiм-
фаденiт пiднижньощелепної дiлянки, кон-
сервативне лiкування не дало ефекту. Яких
заходiв слiд термiново вжити?

A. Розтин аденоабсцесу
B. Використати дiю ЕП УВЧ в атермiчнiй
дозi
C. Компреси з димексидом
D. Iмунiзацiя стафiлококовим анатоксином
E. Внутрiшньом’язово ввести лiзоцим по
100-200 мг

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

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

43. Хворого 27-ми рокiв, доставлено до
травмпункту пiсля ДТП з рiзаною раною
щiчної дiлянки. Хворий притомний, пiсля
зняття з обличчя пов’язки, що сильно змо-
чена кров’ю, спостерiгається наявнiсть ра-
ни з рiзано-рваними краями та кровотечею
з глибини. Яких лiкувальних заходiв слiд
вжити для зупинки кровотечi?

A. Промивання та ревiзiя рани, промити
тканини, що кровоточать, зашити рану,
накласти стискальну пов’язку
B. Зашити рану, залишити гумовий випу-
скник, накласти пов’язку
C. Затампонувати туго рану марлею та
накласти стискальну пов’язку
D. Перев’язати поверхневу сонну артерiю,
потiм зашити рану обличчя
E. Накласти стискальну пов’язку та ввести
судинозвужувальнi препарати

44. Хвора 45-ти рокiв скаржиться на вiд-
чуття печiння, бiль, почервонiння шкiри на
обличчi, збiльшення температури тiла до
38oC , головний бiль, швидке знесилення.
Хворiє близько двох днiв. Об’єктивно: в дi-
лянцi лiвої щоки та бокової поверхнi носа
наявна еритематозна пляма у виглядi язи-
кiв полум’я, гостро болюча, краї валико-
подiбно припiднятi над поверхнею шкiри.
При пальпацiї шкiра в осередку запалення
гаряча на дотик. Поставте дiагноз:

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

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

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

46. Хворий 29-ти рокiв iз розпухлим облич-

чям та кровотечею з рота на носилках до-
ставлений в ургентний кабiнет пiсля бiйки
на вулицi. Свiдомiсть збережена, рот напiв-
вiдкритий, пошкоджено слизову оболонку
з обох бокiв нижньої щелепи, рухомiсть
вiдламкiв нижньої щелепи. Пiд час огляду
лiкарем хворий втрачає свiдомiсть, губи си-
нiшають, шкiрнi покриви блiднуть, дихан-
ня утруднюється, вдих стає неможливим.
Встановлено дiагноз: дислокацiйна асфi-
ксiя. Яких невiдкладних заходiв необхiдно
вжити?

A. Витягнути хворому язик та висунути
вперед i вверх нижню щелепу
B. Накласти трахеотому
C. Провести iнтубацiю трахеї
D. Внутрiшньовенно ввести дихальнi анале-
птики
E. Покласти хворого на бiк

47. Дiвчина 10-ти рокiв скаржиться на утру-
днене жування. Об’єктивно: у фронтальнiй
дiлянцi рiжучi поверхнi нижнiх рiзцiв до-
ходять до слизової оболонки пiднебiння,
верхнi фронтальнi зуби перекривають ни-
жнi на всю висоту коронок. Який найбiльш
iмовiрний дiагноз?

A. Глибокий прикус
B. Вiдкритий прикус
C. Ортогнатичний прикус
D. Прямий прикус
E. Перехресний прикус

48. Хвора 40-ка рокiв звернулася з приводу
протезування. Зуби 11, 12, 22 вiдсутнi, при-
кус ортогнатичний. 21 запломбований, ру-
хомiсть I ступеня. Коронка 24 зруйнована
бiльш нiж на 2/3, зуб стiйкий, корiнь плом-
бований. Яка конструкцiя показана хворiй
пiд опору суцiльнолитого мостоподiбного
протеза?

A. Куксо-коренева конструкцiя
B. Штифтовий зуб за Ахметовим
C. Вiдновлення зуба вкладкою
D. Вiдновлення зуба пломбою
E. Одночасний штифтовий зуб

49. Жiнка 26-ти рокiв, лiкар, скаржиться
на естетичний недолiк у фронтальнiй дi-
лянцi верхньої щелепи. В анамнезi: вiдлом
коронкової частини 21 внаслiдок травми,
мiсяць тому. Об’єктивно: лiнiя перелому
на рiвнi ясен, корiнь 21 нерухомий, перку-
сiя негативна. На рентгенограмi канал за-
пломбовано до верхiвки.Патологiчнi змiни
у перiапiкальнiй дiлянцi вiдсутнi. Прикус
ортогнатичний. Яка конструкцiя доцiльна?
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A. Куксова штифтова вкладка та металоке-
рамiчна коронка
B. Штифтовий зуб за Рiчмондом чи Катцом
C. Комбiнована коронка за Куриленко чи
Бородюком
D. Фарфорова вкладка
E. Адгезивний мостоподiбий протез iз
фотополiмеру

50. Хвора 30-ти рокiв, скаржиться на бiль у
скронево-нижньощелепному суглобi пра-
воруч, яка з’явилась 3 тижнi тому пiсля
грипу. Спочатку з’явився лускiт у суглобi,
пiсля бiль. Об’єктивно: гiперемiя, набряк в
дiлянцi суглоба праворуч. Регiональнi лiм-
фовузли збiльшенi, болiснi. Вiдкривання
рота обмежене до 2,5 см, болiсне. Темпера-
тура тiла - 37,5oC . На томограмi: кiстковi
структури без змiн, суглобова щiлина пра-
воруч розширена. Який дiагноз найбiльш
iмовiрний?

A. Гострий неспецифiчний артрит правого
скронево-нижньощелепного суглоба
B. Хронiчний ревматоїдний артрит правого
скронево-нижньощелепного суглоба в ста-
дiї загострення
C. Больова м’язово-скронева дисфункцiя
правого скронево-нижньощелепного сугло-
ба в стадiї загострення
D. Склерозуючий артроз правого скронево-
нижньощелепного суглоба
E. Гемартрит правого скронево-
нижньощелепного суглоба

51. Хвора 23-х рокiв хворiє протягом року,
коли вперше при загостреннi ревматично-
го процесу в iнших суглобах, з’явився бiль,
важкорухомiсть та хрускiт у скронево-
нижньощелепних суглобах. Зранку вiдкри-
вання рота обмежене. Виявленi гiперемiя
та набряк шкiри в дiлянцi суглобiв. На то-
мограмi суглобовi щiлини розширенi. Який
найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Хронiчний ревматичний двобiчний ар-
трит у стадiї загострення
B. Гострий неспецифiчний двобiчний артрит
C. Больова м’язово-скронева дисфункцiя
скронево-нижньощелепного суглоба в ста-
дiї загострення
D. Склерозуючий двобiчний артроз у стадiї
загострення
E. Фiброзний двобiчний анкiлоз скронево-
нижньощелепних суглобiв в стадiї заго-
стрення

52. Хвора 32-х рокiв скаржиться на шурхо-
тiння, хрускiт у скронево-нижньощелепних
суглобах, обмеженiсть рухiв нижньої ще-
лепи зранку, бiль пiд час жування твердої
їжi. Об’єктивно: рухи нижньої щелепи вниз
S-подiбнi. Вiдкривання рота в повному об-
сязi. На томограмi: склероз кортикальних
пластинок суглобових голiвок та звуження
суглобових щiлин обох суглобiв. Який дiа-
гноз найбiльш iмовiрний?

A. Склерозувальний двобiчний артроз
скронево-нижньощелепних суглобiв
B. Деформiвний двобiчний артроз
скронево-нижньощелепних суглобiв
C. Фiброзний двобiчний анкiлоз скронево-
нижньощелепних суглобiв
D. Хронiчний ревматичний двобiчний ар-
трит скронево-нижньощелепних суглобiв
E. Больова м’язово-скронева дисфункцiя
скронево-нижньощелепних суглобiв

53. Хворий 27-ми рокiв на прийомi у
хiрурга-стоматолога пiд час збору анамне-
зу раптом став скаржитися на появу слухо-
вих та нюхових галюцинацiй, серцебиття.
Через кiлька хвилин хворий впав на пiдло-
гу, втративши свiдомiсть, почалися тонiчнi
судоми, шийнi вени набрякли, обличчя цiа-
нотичне, з рота витiкає слина з домiшками
кровi. Який стан розвинувся у хворого?

A. Епiлептичний напад
B. Гiпертонiчний криз
C. Серцевий напад
D. Колапс
E. Анафiлактичний шок

54. На прийомi у стоматолога хвора 56-ти
рокiв iз загостренням хронiчного гранулю-
вального перiодонтиту 45 раптом вiдчула
пекучий, стискальний бiль за грудиною з
iррадiацiєю пiд лiву лопатку, по всiх гру-
дях та у верхню половину живота. У хворої
розвинулася тривога зi страхом смертi. Ви-
значте iмовiрний дiагноз:

A. Гострий iнфаркт мiокарда
B. Гiперглiкемiчна кома
C. Гiпоглiкемiчна кома
D. Гiпертонiчний криз
E. Перфоративна виразка шлунка

55. У хворого 42-х рокiв в передньому вiд-
дiлi пiднебiння є випинання, яке повiльно
збiльшувалося протягом 5 рокiв. Слизова
над ним в кольорi не змiнена. 12, 11, 21, 22
зуби iнтактнi, стiйкi. На внутрiшньорото-
вiй рентгенограмi альвеолярного вiдрос-
тка верхньої щелепи спостерiгається осе-
редок деструкцiї кiсткової тканини з чiтки-
ми межами розмiром 1,5х1,5 см в дiлянцi
пiднебiнного шва. Перiодонтальнi щiли-
ни 12, 11, 21, 22 зубiв добре визначаються.
Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Кiста носо-пiднебiнного каналу
B. Радикулярна кiста 11, 21 зубiв
C. Фолiкулярна кiста 11, 21 зубiв
D. Хронiчний грануляцiйний перiодонтит
12, 11, 21, 22 зубiв
E. Хронiчний гранулематозний перiодонтит
12, 11, 21, 22 зубiв

56. У хворого 64-х рокiв в лiвiй привушно-
жувальнiй дiлянцi спостерiгається бiль, що
прогресує, наявна асиметрiя обличчя, яку
помiтив 2-3 мiсяцi тому назад. Об’єктивно:
блiдi шкiрнi покриви, парез мiмiчних м’язiв
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злiва. Попереду мочки вуха iнфiльтрат без
чiтких меж. Шкiра над ним синюшна, на-
пружена. Злiва шийнi лiмфовузли щiльнi,
не збiльшенi. Контрактура до 2,5 см. Iз про-
токи лiвої привушної слинної залози слина
не видiляється. Який попереднiй дiагноз?

A. Рак привушної слинної залози
B. Карбункул щiчної дiлянки
C. Флегмона щiчної дiлянки
D. Перелом гiлки н/щ злiва
E. -

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

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

58. Хворий пiсля ДТП доставлений уЩЛВ.
Дихання утруднене. Рот вiдкрити не може,
спостерiгається зведення щелеп, змiщен-
ня пiдборiддя дозаду, порушення контакту
мiж молярами-антагонiстами внаслiдок то-
го, що нижнi рiзцi упираються в слизову
оболонку твердого пiднебiння. Пальпатор-
но головки СНЩС-iв не визначаються при
переднiй i заднiй пальпацiї. Який найбiльш
iмовiрний дiагноз?

A. Заднiй травматичний двобiчний вивих
СНЩС
B. Переднiй двобiчний травматичний вивих
СНЩС
C. Переднiй травматичний правостороннiй
вивих СНЩС
D. Переднiй травматичний лiвостороннiй
вивих СНЩС
E. Травматичний перелом головок СНЩС

59. В клiнiку ортопедичної стоматологiї
звернувся хворий 72-х рокiв, якому 10 днiв
тому були виготовленi повнi знiмнi проте-
зи, iз скаргами на погануфiксацiю протезiв
пiд час вiдкушування їжi. Об’єктивно: зу-
би верхнього протеза перекривають зуби
нижнього протеза бiльше нiж на 1/3. Яка
помилка була допущена?

A. Невiрна постановка переднiх зубiв
B. Невiрно визначена центральна оклюзiя
C. Невiрно визначена висота центральної
оклюзiї
D. Невiрно проведена припасовка iндивiду-
альної ложки
E. Невiрно проведена постановка бiчних
зубiв

60. Пiд час срiблення кореневих каналiв
з метою лiкування хронiчного гранулюю-
чого перiодонтиту 16 зуба у пацiєнта 32-х
рокiв розчин нiтрату срiбла випадково по-
трапив на слизову оболонку щоки хворо-
го. Який розчин необхiдно застосувати для
обробки слизової оболонки для надання
невiдкладної допомоги в такiй ситуацiї?

A. 3% розчин натрiю хлориду
B. 0,02% розчин хлоргексидину
C. 0,5% розчин лимонної кислоти
D. 1% розчин гiдрокарбонату натрiю
E. 50% етиловий спирт

61. Упацiєнта пiсля спроби лiкування 45 зу-
ба з приводу загострення хронiчного перiо-
донтиту на 4-ту добу з’явився бiль у нижнiй
щелепi праворуч, який iррадiює за гiлками
трiйчастого нерва, температура тiла сяга-
ла 38oC , спостерiгалися лихоманка, незду-
жання. Об’єктивно: спостерiгається пози-
тивний симптом вазопарезу Венсана, дво-
бiчний iнфiльтрат альвеолярного вiдрос-
тка в дiлянцi 45 зуба, гноєтеча з пародон-
тальних кишень 46, 47 зубiв, неприємний
запах з роту. Визначте найбiльш iмовiрний
дiагноз:

A. Гострий одонтогенний остеомiєлiт у
дiлянцi 44, 45, 46 зубiв
B. Гострий гнiйний перiостит альвеолярного
вiдростка у дiлянцi 44, 45, 46 зубiв
C. Гострий гнiйний перiодонтит 45 зуба
D. Хронiчний одонтогенний остеомiєлiт
E. Одонтогенна флегмона пiдщелепної
дiлянки справа

62. До клiнiки ортопедичної стоматологiї
звернувся пацiєнт 58-ми рокiв зi скаргами
на напружене змикання губ та швидку вто-
му жувальних м’язiв пiд час прийому їжi. Зi
слiв пацiєнта 2 тижнi тому йому було ви-
готовлено повнi знiмнi протези на верхню
та нижнющелепи. Яка помилка була допу-
щена пiд час виготовлення цих протезiв?

A. Завищена висота центральної оклюзiї
B. Занижена висота центральної оклюзiї
C. Деформованi восковi шаблони
D. Помилка в доборi розмiру зубiв
E. Помилка у виконаннi постановки зубiв

63. В клiнiку терапевтичної стоматологiї
звернулася пацiєнтка 45-ти рокiв зi скар-
гами на неприємний запах з рота та болю-
чiсть при накушуваннi у дiлянцi 15 зуба.
Зi слiв пацiєнтки, зуб лiкували 2 роки то-
му. Об’єктивно: в 15 зубi виявлено дефект
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пломби, перкусiя дещо позитивна.На рент-
генограмi: кореневий канал запломбова-
ний на 3/4 кореня. Якою буде тактика лiка-
ря?

A. Перепломбувати кореневий канал
B. Резекцiя верхiвки кореня зуба
C. Призначити фiзпроцедури
D. Лазеротерапiя
E. Антибiотикотерапiя

64. У пацiєнта, який лiкується з приво-
ду хронiчного гранулювального перiодон-
титу 23 зуба, виникла потреба у розши-
реннi устя кореневого каналу. Яким iн-
струментом повинен скористатися лiкар-
стоматолог для проведення цiєї манiпуля-
цiї?

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

65. Хворий звернувся до стоматолога на 2-
й день пiсля видалення 46 зуба зi скаргами
на бiль в дiлянцi 47 зуба. Об’єктивно: 47 зуб
має рухомiсть II ступеня. Рентгенологiчно:
змiни вiдсутнi. Видалення 46 виконували
елеватором. Який найбiльш iмовiрний дiа-
гноз?

A. Неповний вивих 47 зуба
B. Повний вивих 47 зуба
C. Перелом кореня 47 зуба
D. Гострий перiодонтит 47 зуба
E. Гострий альвеолiт 47 зуба

66. Жiнка 20-ти рокiв звернулася зi скар-
гами на постiйний, ниючий бiль в дiлянцi
видаленого зуба, неприємний запах з ро-
та. 3 доби тому було видалено 36 з при-
воду загострення хронiчного перiодонтиту.
Об’єктивно: комiрка видаленого зуба ви-
повнена згустком сiрого кольору. Слизо-
ва оболонка набрякла, гiперемована. Який
найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Альвеолiт комiрки
B. Гострий перiостит
C. Гострий остеомiєлiт
D. Хронiчний остеомiєлiт
E. Неврит альвеолярного нерва

67. Хворому 12-ти рокiв при санацiї рото-
вої порожнини встановлено дiагноз ”хро-
нiчний середнiй карiєс 11-го зуба V класу
за Блеком”. Який пломбувальний матерiал
слiд застосувати?

A. Склоiономер
B. Амальгама
C. Фосфат цемент
D. Силiдонт
E. Евiкрол

68. Хворий 60-ти рокiв проходить лiкуван-
ня з приводу хронiчного гранулювального

перiодонтиту 17 зуба, кореневi канали час-
тково облiтерованi. Яке фiзiотерапевти-
чне лiкування доцiльно призначити в цьо-
му випадку?

A. Внутрiшньоканальний електрофорез
B. Лазертерапiя
C. Вакуум-масаж
D. Бальнеотерапiя
E. Магнiтотерапiя

69. Хворий 16-ти рокiв продовжує лiкуван-
ня гострого серозного перiодонтиту 11-го
зуба, коронка якого зруйнована менше,
нiж на 1/3. Якi матерiали слiд обрати для
постiйного пломбування в цьому випадку?

A. Фiлер гутаперча, композит
B. Металевий штифт, композит
C. Скловолоконний штифт, композит
D. Форедент, композит
E. Еодент, композит

70. Хворий 45-ти рокiв скаржиться на бiль
протягом 4-х днiв в дiлянцi видаленого 37
зуба, гiпертермiю до 38,4oC , неприємний
запах з рота. Спостерiгаються набряк, бiль,
гiперемiя слизової оболонки навколо лун-
ки видаленого зуба. Лунка видаленого зу-
ба частково заповнена некротичним згус-
тком. Який iмовiрний дiагноз?

A. Гострий гнiйно-некротичний альвеолiт
B. Остеомiєлiт
C. Гострий серозний альвеолiт
D. Гiнгiвiт
E. Перiостит

71. Хворий звернувся зi скаргами на бiль,
що виникає в 14-му зубi при дiї солодко-
го, холодного, кислого. Бiль минає пiсля
припинення дiї подразника. Об’єктивно: на
жувальнiй поверхнi зуба виявлена карiо-
зна порожнина в межах плащового ден-
тину, що виконана залишками їжi й роз-
м’якшеним дентином, спостерiгаються на-
вислi краї емалi крейдоподiбного кольору.
Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

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

72. Хворий 44-х рокiв з дiагнозом: хронi-
чний генералiзований пародонтит, направ-
лений на ортопедичне лiкування. Об’є-
ктивно: зубнi ряди неперервнi, 42, 41, 31, 32,
зуби мають рухомiсть I ступеня. Яка шина
найбiльш естетична для цiєї групи зубiв?

A. Шинування фронтальної групи зубiв
ниткою Glass Span
B. Капова шина
C. Шина зi спаяних комбiнованих коронок
D. Кiльцева шина
E. Ковпачкова шина
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73. Хворий 44-х рокiв перед початком вида-
лення зуба поскаржився на гострий бiль за
грудиною, який вiддавав пiд лiву лопатку, в
шию та плече. Пацiєнт мав наляканий ви-
гляд, був блiдий. Пульс - 80/хв., АТ- 140/90
мм рт.ст. З анамнезу: такi напади вже тра-
плялися при нервовому перенавантаженнi.
Поставте дiагноз:

A. Напад стенокардiї
B. Напад кардiалгiї
C. Гострий iнфаркт мiокарду
D. Iстеричний напад
E. Епiлептичний напад

74. Хворий звернувся до стоматолога зi
скаргами на вiдкол коронки 31-го зуба в ре-
зультатi травми. Об’єктивно: медiальний
кут 31-го зуба вiдсутнiй, дентин оголений,
в однiй крапцi просвiчується чутлива при
зондуваннi пульпа. Зондування в цiй кра-
пцi болiсне, перкусiя безболiсна. ЕОД- 25
мкА. Поставте дiагноз:

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

75. Хворий скаржиться на бiль, який виник
вперше у 46 зубi при накушуваннi. Об’є-
ктивно: в 46 зубi наявна глибока порожни-
на вистелена щiльним пiгментованим ден-
тином. Зондування безболiсне. Перкусiя
болiсна. Слизова оболонка в дiлянцi зуба
блiдо-рожева, чиста. Поставте дiагноз:

A. Гострий серозний перiодонтит
B. Гострий гнiйний перiодонтит
C. Хронiчний гранулюючий перiодонтит
D. Хронiчний гранулематозний перiодонтит
E. -

76. Пiд час операцiї видалення ретенцiй-
ної кiсти нижньої губи хлопчик 14-ти рокiв
поскаржився на раптову слабкiсть, запа-
морочення, нудоту. Об’єктивно: шкiра блi-
да, вкрита холодним потом. Дихання часте,
пульс слабкий, артерiальний тиск зниже-
ний (90/60 мм рт.ст.), руки холоднi. Визна-
чте iмовiрний дiагноз:

A. Непритомнiсть
B. Токсичний шок
C. Травматичний шок
D. Анафiлактичний шок
E. Колапс

77. Хвора 40-ка рокiв скаржиться на
шурхотiння, лускiт у лiвому скронево-
нижньощелепному суглобi, обмеженiсть
рухiв нижньої щелепи зранку, бiль при жу-
ваннi твердої їжi. Об’єктивно: рухи ни-
жньої щелепи донизу S-подiбнi з девiацi-
єю праворуч. Вiдкривання рота в повному
обсязi. На томограмi: суглобова ямка лi-
вого скронево-нижньощелепного суглоба

пласка, шийка суглобового вiдростку вко-
рочена, на поверхнi суглобової голiвки на-
явнi екзостози. Який найбiльш iмовiрний
дiагноз?

A. Деформуючий артроз лiвого скронево-
нижньощелепного суглоба
B. Склерозуючий артроз лiвого скронево-
нижньощелепного суглоба
C. Фiброзний анкiлоз лiвого скронево-
нижньощелепного суглоба
D. Хронiчний ревматичний артрит лiвого
скронево-нижньощелепного суглоба
E. Больова м’язово-скронева дисфункцiя
лiвого скронево-нижньощелепного суглоба

78. Хвора звернулася до лiкаря-
стоматолога зi скаргами на неможливiсть
закрити рота, утруднену мову. Об’єктивно:
порожнина рота напiввiдкрита, з порожни-
ни рота тече слина, центральна лiнiя змi-
щена праворуч. Лiворуч перед ”козелком”
вуха є западина, а пiд вилицевою дугою -
випинання. Який найбiльш iмовiрний дiа-
гноз?

A. Однобiчний переднiй вивих н/щ злiва
B. Однобiчний переднiй вивих н/щ справа
C. Однобiчний заднiй вивих н/щ злiва
D. Однобiчний заднiй вивих н/щ справа
E. Двобiчний переднiй вивих

79. Вiйськовослужбовець отримав уламко-
ве поранення в дiлянцi пiдборiдного вiддiлу
нижньої щелепи, що призвело до вiдриву
пiдборiддя та виникнення асфiксiї. Який
найбiльш iмовiрний вид асфiксiї у потер-
пiлого?

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

80. Хвора 27-ми рокiв звернулася зi скар-
гою на бiль в нижнiй щелепi. Форма ще-
лепи не змiнена, регiонарнi лiмфовузли
не збiльшенi. На рентгенограмi - гомоген-
на тканина, за щiльнiстю вiдповiдає зубу,
3,0х2,0 см. На межi новоутворення та кiс-
тки чiтка свiтла смужка завширшки 1 мм.
Навпроти пухлини вiдсутнiй зуб. Який най-
бiльш iмовiрний дiагноз?

A. Одонтома
B. Остеобластокластома
C. Калькульозний субмаксилiт
D. Остеома
E. -

81. Хворому видалено 34 зуб з приводу за-
гострення хронiчного перiодонтиту. Через
три доби вiн повторно звернувся до лiка-
ря зi скаргами на постiйний, ниючий, на-
ростаючий бiль у дiлянцi видаленого зуба.
Об’єктивно: слизова оболонка альвеоляр-
ного паростка в дiлянцi видаленого зуба
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рiзко гiперемована, болюча. Комiрка вида-
леного 34 зуба вкрита сiруватим нальотом.
З рота неприємний запах. Реґiонарнi лiм-
фатичнi вузли збiльшенi, болючi пiд час
пальпацiї. Встановiть дiагноз:

A. Альвеолiт
B. Гострий остеомiєлiт нижньої щелепи
C. Перикоронарит
D. Гострий перiостит
E. Гострий лiмфаденiт

82. Пацiєнт, iнженер-гальванiк, скаржиться
на вiдчуття металевого присмаку в ротi, го-
ловний бiль, поколювання в слизовiй обо-
лонцi нижньої щелепи. В порожнинi рота
з опорою на 36, 34 незнiмний штамповано-
паяний мостоподiбний протез, на 45 корон-
ка iз золотого сплаву. Яке ускладнення має
мiсце?

A. Гальваноз
B. Глосалгiя
C. Травматичний стоматит
D. Токсичний стоматит
E. Алергiчна реакцiя на металевi включен-
ня

83. Пацiєнт 35-ти рокiв скаржиться на ко-
сметичний дефект. Об’єктивно: коронкова
частина 11 повнiстю вiдсутня, кукса висту-
пає над рiвнем ясен на 0,5 мм. Кореневий
канал запломбований, перкусiя безболi-
сна. На рентгенограмi: кореневий канал
11 запломбований на всiй його протяжно-
стi, стiнки кореня достатньої товщини. Яку
конструкцiю штифтового зуба слiд обрати
згiдно з клiнiчною картиною?

A. Куксово-кореневу вкладку
B. Штифтовий зуб за Логаном
C. Штифтовий зуб за Рiчмондом
D. Штифтовий зуб за Ахмедовим
E. Простий штифтовий зуб

84. Хвора 32-х рокiв скаржиться на незна-
чну болючiсть пiд час їжi в дiлянцi 36 зу-
ба, кровоточивiсть ясен. При оглядi в 36
зубi на дистальнiй поверхнi пломба, конта-
ктний пункт мiж 37 та 36 зубами вiдсутнiй,
мiжзубний ясневий сосочок атрофований,
глибина пародонтальної кишенi 4 мм. На
R-мi резорбцiя верхiвки мiжальвеолярної
перегородки мiж 37 та 36 зубами, явища
остеопорозу, в iнших дiлянках змiн немає.
Що є першопричиною даного захворюван-
ня?

A. Нерацiональне пломбування
B. Вiрулентна мiкрофлора
C. Травматична оклюзiя
D. Недостатня гiгiєна
E. Зниження мiсцевої резистентностi

85. Хвора звернулася iз скаргами на дефект
фронтального вiддiлу. Об’єктивно: при
змиканнi зубiв утворюється щiлеподiбний
отвiр мiж щелепами розмiром до 4 мм.

Фронтальнi зуби мають ознаки гiпоплазiї.
Надмiрний розвиток альвеолярних вiдрос-
ткiв у бокових вiддiлах. Порушена функцiя
жування. Встановiть дiагноз:

A. Вiдкритий прикус
B. Повне незрощення верхньої щелепи
C. Опiстогнатiя
D. Двобiчне незрощення верхньої щелепи
E. Макрогенiя

86. Вiйськовослужбовець зазнав уламково-
го поранення в дiлянцi нижньої щелепи,
що призвело до вiдриву пiдборiддя та вини-
кнення асфiксiї. Який найбiльш iмовiрний
вид асфiксiї у потерпiлого?

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

87. При обстеженнi хворого iз захворю-
ванням СНЩС встановлено: виникнення
тугорухомостi в правому суглобi в кiнцi
дня, надвечiр. На рентгенограмах СНЩС
визначається звуження суглобової щiлини
СНЩС. Для якого захворювання СНЩС
такi прояви характернi найчастiше?

A. Хронiчний артрит СНЩС
B. Гострий артрит СНЩС
C. Загострення хронiчного артриту СНЩС
D. Больова дисфункцiя СНЩС
E. Артроз СНЩС

88. Пацiєнт скаржиться на головний бiль,
бiль в скронево-нижньощелеповому сугло-
бi, клацання в СНЩС, вiдчуття закладе-
ностi та шум у вусi, скреготання та сти-
снення зубiв пiд час сну, вiдчуття зведення
щелеп пiсля сну, посмикування м’язiв пiд
оком. Для якого захворювання СНЩС та-
кi скарги характернi?

A. Больова дисфункцiя СНЩС
B. Гострий артрит СНЩС
C. Хронiчний артрит СНЩС
D. Артроз СНЩС
E. Загострення хронiчного артриту СНЩС

89. У хворого остеомiєлiт нижньої щелепи.
З анамнезу: 2 мiсяцi тому лiкувався в стацi-
онарi з приводу перелому нижньої щелепи.
На рентгенограмi в дiлянцi 48 - вогнище
деструкцiї, секвестри. Яке лiкування пока-
зано?

A. Секвестректомiя, видалення 48 зуба
B. Видалення 48
C. Антибiотикотерапiя
D. Висiчення норицi
E. Подальше спостереження

90. Пацiєнт 33-х рокiв скаржиться на бiль
при накушуваннi в зубi на нижнiйщелепi. З
анамнезу: мiсяць тому лiкувався з приводу
хронiчного перiодонтиту 37 зуба. Рентге-
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нологiчно: у 37 зубi в дистальному коренi
визначається iнструмент, виведений на 0,2
мм за верхiвку кореня. Який метод лiку-
вання найбiльш ефективний у даному ви-
падку?

A. Гемiсекцiя
B. Коронаро-радикулярна сепарацiя
C. Видалення зуба
D. Ампутацiя кореня
E. Резекцiя верхiвки дистального кореня

91. Пацiєнтка 41-го року скаржиться на
наявнiсть припухлостi бiля ока лiворуч. З
анамнезу: добу тому було проведено лiку-
вання 12 зуба пiд анестезiєю. Припухлiсть
з’явилася пiсля проведення анестезiї. Об’є-
ктивно: обличчя асиметричне, у правiй пi-
дорбiтальнiй дiлянцi визначається iнфiль-
трат, шкiра пiд ним синюшна, вiдкриван-
ня рота вiльне, перкусiя 12 зуба безболi-
сна, ясна без патологiчних змiн, перехiдна
складка згладжена, синюшна. Яке ускла-
днення розвинулося у хворої?

A. Постiн’єкцiйна гематома
B. Некроз м’яких тканин у пiдорбiтальнiй
дiлянцi
C. Неврит iнфраорбiтального нерва
D. Перiостит 12 зуба
E. Гострий перiодонтит 12 зуба

92. Пацiєнту 54-х рокiв виготовляються
повнi знiмнi протези на верхню та нижню
щелепи. При перевiрцi постановки шту-
чних зубiв визначається випинання верх-
ньої губи. На якому етапi лiкування вини-
кло це ускладнення?

A. Формування вестибулярної поверхнi
прикусного валику
B. Фiксацiя висоти прикусу
C. Фiксацiя центрального спiввiдношення
D. Формування оклюзiйної поверхнi
E. Формування протетичної площини

93. Пацiєнт 46-ти рокiв звернувся зi скарга-
ми на бiль пiд час користування бюгельним
протезом на верхнiй щелепi. Об’єктивно:
на слизовiй оболонцi твердого пiднебiння
у зонi розташування дуги бюгельного про-
тезу визначається виразковий пролежень.
Яка iмовiрна причина даного ускладнення?

A. Щiльне прилягання дуги протезу до
слизової оболонки
B. Помiрна пiддатливiсть слизової оболон-
ки
C. Постiйне користування протезом
D. Приймання твердої їжi
E. Завищена висота прикусу

94. Хворий 46-ти рокiв звернувся зi
скаргами на бiль в правому скронево-
нижньощелепному суглобi, який посилює-
ться пiд час рухiв нижньої щелепи. Скарги
з’явилися 10 днiв тому пiсля видалення 48
зуба в стоматологiчнiй полiклiнiцi. Об’є-

ктивно: в дiлянцi СНЩС праворуч припу-
хлiсть, болiсна пiд час пальпацiї, шкiра в
цiй дiлянцi гiперемована. Пiд час вiдкри-
вання рота нижня щелепа змiщується пра-
воруч, рухи її обмеженi та утрудненi. Який
найбiльш iмовiрний дiагноз?

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

95. У хворого 28-ми рокiв в дiлянцi правої
щоки лiкар-стоматолог дiагностував фу-
рункул та вирiшив провести консервативне
лiкування. Через два днi в правiй пiдочнiй
дiлянцi визначається синюшнiсть i ущiль-
нення у виглядi тяжу, що поширюється до
кута ока. Загальний стан середньої важко-
стi, температура тiла - 38,5oC . Яке ускла-
днення виникло у даного хворого?

A. Тромбофлебiт лицевої вени
B. Флегмона щоки
C. Абсцес щоки
D. Карбункул щоки
E. Гострий правостороннiй гайморит

96. Хворий 30-ти рокiв звернувся до лiкаря-
стоматолога зi скаргами на бiль в дiлянцi
видаленого 3 днi тому зуба. Об’єктивно:
обличчя симетричне, рот вiдкриває в пов-
ному обсязi. Лунка вилученого 36 зуба за-
повнена сiруватим згустком. Краї лунки
гiперемованi, болючi при пальпацiї. Вибе-
рiть лiкувальну тактику:

A. Кюретаж, пухка тампонада
B. Кюретаж, туга тампонада
C. Промивання, кюретаж
D. Кюретаж, альвеолотомiя
E. Альвеолотомiя, пухка тампонада

97. Хворому 43-х рокiв тиждень тому був
вилучений 37 зуб з приводу загострення
хронiчного перiодонтиту. Хворий скаржи-
ться на пульсуючий бiль, який iррадiює у
вухо, неприємний запах з рота, пiдвищену
температуру тiла. Слизова оболонка ясен
в дiлянцi лунки видаленого зуба набрякла,
гiперемована. Лунка заповнена вмiстом сi-
рого кольору. Який остаточний дiагноз?

A. Альвеолiт
B. Неврит альвеолярного нерва
C. Гострий пульпiт 36 зуба
D. Невралгiя альвеолярного нерва
E. Остеомiєлiт

98. Пiсля клiнiчного i рентгенологiчного
обстеження хворому 17-ти рокiв встанов-
лений дiагноз: спiвустя порожнини рота з
гайморовою пазухою, яке утворилося пi-
сля видалення 16 зуба в стоматологiчнiй
полiклiнiцi. Який спосiб закриття сполу-
чення порожнини з верхньощелепною па-
зухою буде оптимальним у даному випад-
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ку?

A. Клапоть зi слизової оболонки щоки
та вестибулярної поверхнi альвеолярного
вiдростка
B. Вiльна пересадка слизової оболонки
щоки та вестибулярної поверхнi альвеоляр-
ного вiдростка
C. Фiлатовська стеблина зi слизової обо-
лонки щоки та вестибулярної поверхнi
альвеолярного вiдростка
D. Клапоть зi слизової оболонки верхньої
губи та щоки
E. Клапоть зi слизової оболонки щоки та
пiднебiння

99. На прийом до хiрурга-стоматолога
звернувся хворий 35-ти рокiв з приводу
загострення хронiчного перiодонтиту 25
зуба. У момент видалення зуба вiдбулося
проштовхування кореня зуба в гайморову
пазуху, утворилося спiвустя, з гайморової
пазухи почав видiлятися густий гнiй. Яку
лiкувальну тактику слiд обрати стосовно
даного хворого?

A. Направлення до щелепно-лицевого ста-
цiонару
B. Направлення до ЛОР-вiддiлення
C. Пластика спiвустя
D. Промивання гайморової пазухи розчина-
ми антисептикiв
E. Амбулаторна гайморотомiя з ревiзiєю
пазухи

100. Пiд час огляду у дитини 8-ми рокiв в
пришийковiй дiлянцi 12, 11, 21, 22 виявлено
крейдоподiбнi плями. Плями - без блиску,
з поверхнею, яка забарвлюється метиле-
новим синiм. Холодовий подразник реакцiї
уражених зубiв не викликає. Встановiть дi-
агноз:

A. Карiєс в стадiї плями
B. Флюороз
C. Системна гiпоплазiя
D. Поверхневий карiєс
E. Осередкова гiпоплазiя

101. Пацiєнт хворiє на хронiчний грануле-
матозний перiодонтит 27 зуба. Щiчнi ка-
нали важкопрохiднi. Якi препарати вико-
ристовують для покращення прохiдностi
кореневих каналiв?

A. 20% розчин ЕДТА
B. 10% розчин перекису водню
C. 40% розчин формальдегiду
D. 20% розчин трипсину
E. 3% розчин перекису водню

102. Пацiєнт проходить ендодонтичне лi-
кування 45 зуба. Для обтурацiї кореневого
каналу використовують метод вертикаль-
ної гарячої конденсацiї гутаперчi. Який iн-
струмент використовують для ущiльнення
гутаперчi?

A. Плаггер
B. Спредер
C. Коренева голка
D. Штопфер
E. Ґудзиковий зонд

103. У хворої 57-ми рокiв дiагностовано
хронiчний генералiзований пародонтит II
ступеня. Об’єктивно: травматична оклюзiя
16, 17, 12, 11, 22, 26 зубiв та нашарування зу-
бного каменя. Вестибулярний нахил фрон-
тальних зубiв на обох щелепах. Рухомiсть
31, 32, 33, 41, 16 - II ступеня, в цiй дiлянцi
слизова оболонка гiперемована, набрякла.
Яка першочергова послiдовнiсть ортопе-
дичних втручань?

A. Тимчасове шинування, вибiркове при-
шлiфовування
B. Вибiркове пришлiфовування, тимчасове
шинування
C. Вибiркове пришлiфовування, постiйне
шинування
D. Безпосереднє шинування, ретенцiйне
шинування
E. Тимчасове шинування, постiйне шину-
вання

104. Чоловiк 28-ми рокiв звернувся з при-
воду протезування дефекту коронки зуба.
Об’єктивно: 44 зруйнований 1 мм над рiв-
нем ясен. На Rtg-грамi кореневий канал
запломбований до верхiвки. Перкусiя без-
болiсна. Заплановано виготовлення куксо-
вої вкладки i металокерамiчної коронки.
Якi методи виготовлення куксових вкла-
док Ви знаєте?

A. Прямий i непрямий
B. Прямий i обернений
C. Непрямий i обернений
D. Обернений
E. Прямий

105. Хвора 20-ти рокiв скаржиться на по-
темнiння коронкової частини 21. Об’єктив-
но: коронкова частина 21 змiнена в кольо-
рi, на пiднебiннiй поверхнi дефект вiднов-
лено пломбою. На рентгенограмi канал за-
пломбовано до верхiвки. Для вiдновлен-
ня дефекту вибрано виготовлення вiнiру.
Препарування зуба пiд вiнiр рекомендова-
но проводити з формуванням уступу:

A. Прямого, на рiвнi ясен, шириною 0,3-0,5
мм
B. Без уступу
C. Прямого, кругового, шириною 1 мм
D. Пiд кутом 135o

E. Косого

106. У хворого є показання до видалення 46
зуба. Коронка зуба збережена, вiдкриван-
ня рота вiльне. Виберiть спосiб знеболення
та iнструменти:
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A. Торусальна анестезiя; дзьобоподiбнi
щипцi з шипами
B. Мандибулярна анестезiя; прямий та
кутовий елеватор, дзьобоподiбнi щипцi з
щiчками, що сходяться
C. Мандибулярна та щiчна анестезiя;
прямий елеватор, зiгнутi в площинi дзьобо-
подiбнi щипцi
D. Торусальна анестезiя; прямий та кутовий
елеватор, дзьобоподiбнi щипцi з щiчками,
що сходяться
E. Анестезiя за Берше-Дубовим; прямий та
кутовий елеватор

107. У хворої 30-ти рокiв рiзана рана боко-
вої поверхнi язика внаслiдок травми сепа-
рацiйним диском. Через попадання кровi в
дихальнi шляхи виникла асфiксiя. Вкажiть
вид асфiксiї:

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

108. Хворий 34-х рокiв звернувся до сто-
матологiчної полiклiнiки. Йому показана
операцiя видалення 38 зуба. Запальна кон-
трактура II ступеня (рот вiдкривається на
1 см). Яке периферiйне провiдникове зне-
болення показане?

A. Методом Берше-Дубова
B. Внутрiшньоротовим методом
C. Защелеповим методом
D. Передщелеповим методом
E. Пiдвилицевим методом

109. У чоловiка 40-ка рокiв близько 6-ти
мiсяцiв тому пiсля видалення 26 з’явилося
сполучення мiж порожниною рота та гай-
моровою пазухою. Яке хiрургiчне лiкуван-
ня необхiдно провести?

A. Гайморотомiя з одночасною пластикою
норицi
B. Остеотомiя альвеолярного вiдростка
C. Гайморотомiя за Колдуелом-Люком
D. Ушивання норицi
E. Тампонада норицi йодоформною турун-
дою

110. Хвора 38-ми рокiв звернулася до
лiкаря-стоматолога зi скаргами на рiзкий,
стрiляючий бiль в комiрцi видаленного три
днi тому 35 зуба, пiдвищення температури
тiла до 38,4oC , загальну слабкiсть. Об’є-
ктивно: неприємний запах з ротової поро-
жнини, комiрка 35 зуба заповнена сiрими
некротичними масами, слизова оболонка
навколо гiперемована, набрякла, пальпа-
цiя болiсна. Який метод лiкування слiд за-
стосувати?

A. Кюретаж комiрки
B. Полоскання ротової порожнини антисе-
птичними розчинами
C. Тампонада комiрки гемостатичною губ-
кою
D. Електрофорез препаратами йоду
E. УВЧ-терапiя

111. У пацiєнта 52-х рокiв встановлено дiа-
гноз: генералiзоване патологiчне стирання
зубiв на 1/3 висоти коронки зуба. Нижнiй
вiддiл обличчя зменшений, прикус зниже-
ний. Який метод лiкування найбiльш рацi-
ональний?

A. Вiдновлення висоти прикусу ортопеди-
чним методом лiкування
B. Вiдновлення анатомiчної форми зубiв
пломбувальними матерiалами
C. Вiдновлення висоти прикусу за допо-
могою внутрiшньоканальних анкерiв з
подальшим пломбуванням
D. Вiдновлення коронок зубiв парапуль-
парними штифтами та композитними
матерiалами
E. Фiзiотерапевтичне лiкування

112. До хiрурга-стоматолога звернувся хво-
рий для санацiї порожнини рота. Мiсяць
тому вiн лiкувався в кардiологiчному вiд-
дiленнi з приводу iнфаркту мiокарда. Який
анестетик показано застосувати такому па-
цiєнтовi?

A. Анестетик без вазоконстриктора
B. Септанест 4%
C. Убiстезiн форте
D. Ультракаiн ДС
E. Бупiвакаїн 0,5%

113. У хворого, що працює на виробни-
цтвi акумуляторiв, стоматолог дiагносту-
вав свинцевий стоматит. Яке мiсцеве лiку-
вання слiд застосувати для профiлактики
вторинних iнфекцiй?

A. Полоскання антисептичними, лужними
розчинами
B. Обробка антипротозойними препарата-
ми
C. Аплiкацiї кератопластиками
D. Аплiкацiї кератолiтиками
E. Обробка протизапальними препаратами

114. Пiд час отримання функцiонального
вiдбитку для виготовлення повного знiм-
ного протезу на нижню щелепу пацiєн-
ту запропонували виконати рухи язиком
для формування внутрiшнього краю бази-
су протезу. Який м’яз бере участь у форму-
ваннi внутрiшнього краю базису знiмного
протезу на нижню щелепу в дiлянцi моля-
рiв i премолярiв?
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A. Щелепно-пiд’язиковий м’яз
B. Пiдборiдно-пiд’язиковий м’яз
C. Переднє черевце двочеревцевого м’яза
D. Жувальний м’яз
E. Щiчний м’яз

115. У пацiєнта 43-х рокiв при повторному
обстеженнi як ускладнення вивиху СНЩС
клiнiчно та рентгенологiчно дiагностовано
перелом кiсткової стiнки зовнiшнього слу-
хового проходу. При якому вивиху СНЩС
лiкар-стоматолог виявляє це ускладнення?

A. Задньому
B. Передньому
C. Застарiлому
D. Гострому
E. Звичному

116. Пацiєнтовi 24-х рокiв надано невiд-
кладну допомогу пiсля термiчного опiку
правої щоки II ступеня. Якими будуть дiї
хiрурга-стоматолога при повторному вiдвi-
дуваннi його пацiєнтом?

A. 10% синтомiцинова емульсiя, УФО
B. 3% розчин перекису водню, спирт
C. Анальгетики, гормональнi препарати
D. Протизапальнi, анальгетичнi препарати
E. Десенсибiлiзатори, протизапальнi препа-
рати

117. Пацiєнтовi 52-х рокiв з вiдкритим пере-
ломом нижньої щелепи у дiлянцi зубiв 45,
44 була надана допомога: на нижнiй щелепi
- шина Тiгерштедта iз зачiпними петлями,
на верхнiй щелепi - шина Васильєва з лiга-
турним зв’язування зубiв. Що лiкар хiрург-
стоматолог повинен зробити при повтор-
ному вiдвiдуваннi?

A. Антисептичну обробку рани нижньої
щелепи
B. Корекцiю гумової тяги на шинах
C. Корекцiю лiгатурного зв’язування зубiв
D. Корекцiю шини Тiгерштедта
E. Корекцiю шини Васильєва

118. Стоматолог проводить ендодонтичне
лiкування зуба з несформованою верхiв-
кою коренiв. Пiсля успiшного видалення
пульпи у розпорядженнi лiкаря не вияви-
лося пасти на основi гiдроксиду кальцiю.
Який з перерахованих матерiалiв можна
використати в даному випадку?

A. Цинк-евгенолова паста
B. Йодоформна паста
C. Резорцин-формалiнова паста
D. Формокрезолова паста
E. Цементи на основi епоксидних смол

119. Пацiєнт звернувся до лiкаря-
стоматолога зi скаргами на незначний бiль
у зубi на верхнiй щелепi злiва, який вини-
кає пiд час вживання їжi. Зуб 25 запломбо-
ваний фотокомпозитом два днi тому з при-
воду хронiчного глибокого карiєсу. Перку-
сiя безболiсна, ЕОД- 8 мкА. Яка тактика

лiкаря-стоматолога у даному випадку?

A. Корекцiя композитної пломби
B. Видалити композитну пломбу, запломбу-
вати склоiономерним цементом
C. Видалити композитну пломбу, поставити
iзоляцiйну прокладку та вiдновити зуб
D. Провести ендодонтичне лiкування зуба
E. Провести iнфiльтрацiйне знеболення

120. Чоловiк 23-х рокiв скаржиться на бiль
в зубi на верхнiй щелепi при вживаннi со-
лодкої та холодної їжi. Встановлено попе-
реднiй дiагноз: гострий поверхневий карiєс
15. Який спосiб лiкування найбiльш доцiль-
ний?

A. Пломбування зуба
B. Ремiнералiзуюча терапiя
C. Покриття коронкою
D. Шинування зуба
E. Герметизацiя фiсур

121. Пацiєнт 38-ми рокiв звернувся до
лiкаря-стоматолога зi скаргами на бiль та
кровоточивiсть ясен в дiлянцi зубiв 16, 17.
Об’єктивно: ясна в дiлянцi контакту зубiв
16, 17 гiперемованi, набряклi, легко крово-
точать вiд дотику. В зонi контакту зубiв 16,
17 спостерiгаються глибокi карiознi поро-
жнини класу II за Блеком. Наявнi пародон-
тальнi кишенi глибиною 2 мм. Рентгено-
логiчно: деструкцiя мiжальвеолярної пере-
тинки до 1/3 довжини кореня в зонi зубiв
16, 17. Визначте вiдповiдну тактику лiкаря-
стоматолога:

A. Пломбування карiозних порожнин з
вiдновленням щiльного контакту
B. Виготовлення штучних коронок
C. Накладання герметичної пов’язки на 17
D. Iнстиляцiя метацил-анестезинової су-
спензiї
E. Електрокоагуляцiя мiжзубного сосочка

122. Хвора 49-ти рокiв, яка перебуває на са-
нацiї у лiкаря стоматолога, пiсля протезу-
вання звернулася зi скаргами на металевий
присмак, гiперсалiвацiю, бiль та печiння у
бокових дiлянках язика. Об’єктивно: на-
явнi паянi мостоподiбнi протези. Язик на-
бряклий, гiперемований. Який iмовiрний
дiагноз?

A. Гальваноз
B. Механiчна травма
C. Хiмiчна травма
D. Кандидоз
E. -

123. Хворому встановлена металокерамi-
чна коронка на тимчасовий цемент. Через
тиждень на повторному вiдвiдуванi виявле-
но почервонiння ясеневого сосочка поряд
з коронкою. Яка тактика лiкаря?



Повторне вiдвiдування (лiкування, що триває) 56

A. Зняти коронку, провести її корекцiю,
знову зафiксувати на тимчасовий цемент
B. Вiдправити металокерамiчну коронку на
корекцiю до лабораторiї
C. Призначити хворому полоскання вiдва-
ром ромашки
D. Призначити хворому полоскання йодно-
сольовим розчином
E. Виготовити iншу коронку

124. До лiкаря-стоматолога звернулася ди-
тина 10-ти рокiв з герметичною пов’язкою
в зубi 26. Зуб лiкувався з приводу гострого
глибокого карiєсу, в картцi зазначено, що
3 тижнi тому в зуб 26 був тимчасово закла-
дений гiдроксидкальцiйвмiсний матерiал.
Пiсля видалення матерiалу лiкар викори-
став фенолятний цемент для постановки
постiйної пломби. Яка властивiсть цього
матерiалу дозволяє використовувати його
без одонтотропної прокладки?

A. Антисептична та легка подразнювальна
дiя на пульпу
B. Здатнiсть видiляти фтор
C. Вологостiйкiсть
D. Здатнiсть хiмiчно сполучатися з денти-
ном
E. Хiмiчна iнертнiсть

125. Дiвчинка 7-ми рокiв скаржиться на
бiль в лiвiй пiд’язиковiй дiлянцi, який по-
силюється пiд час ковтання та рухiв язика.
Об’єктивно: вiльне вiдкривання рота. У се-
редньому вiддiлi пiд язиком злiва на рiвнi
iкла, рiзця та премоляра пальпується щiль-
ний, рiзко болючий iнфiльтрат. Слизова
оболонка над язиковим валиком гiперемо-
вана та набрякла. Iнфiльтрат поширює-
ться на альвеолярний вiдросток нижньої
щелепи. Визначається регiонарний лiмфа-
денiт. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Абсцес лiвого пiд’язикового валика
B. Флегмона дна порожнини рота
C. Загострення калькульозного сiалоаденi-
ту
D. Травма пiд’язикового валика
E. Нагноєння ранули

126. На профiлактичному оглядi у жiнки
26-ти рокiв лiкар виявив на серединi ни-
жньої губи безболiсне новоутворення по-
лiгональної форми розмiром до 1 см, яке
дещо запале, оточене тоненьким бiлястим
валиком. Поверхня утворення вкрита лу-
сочками сiрувато-коричневогокольору. Лi-
кар встановив попереднiй дiагноз: обмеже-
ний гiперкератоз червоної облямiвки ни-
жньої губи. Яке дослiдження є найбiльш
iнформативним для постановки остаточно-
го дiагнозу?

A. Бiопсiя
B. Пункцiя
C. Мазок-вiдбиток
D. Дослiдження лусочок
E. Бiохiмiчний аналiз кровi

127. Хворий 35-ти рокiв з’явився для вида-
лення 46, 47 зубiв, коронки яких зруйнованi
до рiвня ясен. Яку анестезiю слiд застосу-
вати хiрургу-стоматологу для хiрургiчного
втручання?

A. Торусальна анестезiя
B. Анестезiя за Акiнозi
C. Анестезiя бiля круглого отвору
D. Ментальна анестезiя
E. Iнфiльтрацiйна в перехiдну складку

128. Хвора 35-ти рокiв пiд час планового
огляду скаржиться на свербiння i крово-
точивiсть ясен, особливо пiд час чищен-
ня зубiв. Об’єктивно: маргiнальнi ясна у
фронтальному вiддiлi в дiлянцi 13, 12, 11,
21, 22, 23 зубiв гiперемованi, iз синюшним
вiдтiнком, значне нашарування над’ясенно-
го зубного каменю. Якi методи дослiджен-
ня потрiбно застосувати для уточнення дiа-
гнозу?

A. Рентгенографiя
B. Мiкробiологiчне дослiдження
C. Цитологiя
D. Ехоостеометрiя
E. Реопародонтографiя

129. Дiвчинка 8-ми рокiв скаржиться на
обмежене вiдкривання рота, асиметрiю
обличчя, що з’явилось 2 роки тому. Об’є-
ктивно: контрактура нижньої щелепи II
ступеня, рухи в лiвому суглобi вiдсутнi. Пiд-
борiддя та кiнчик носа змiщенi влiво. На
томограмi суглобоващiлина лiворуч не ви-
являється, вiдмiчається кiсткове зрощення
нижньоїщелепи зi скроневоюта виличною
кiстками, лiва гiлка нижньої щелепи вко-
рочена. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Кiстковий анкiлоз лiвого скронево-
нижньощелепного суглоба
B. Фiброзний анкiлоз лiвого скронево-
нижньощелепного суглоба
C. Хронiчний артрит лiвого скронево-
нижньощелепного суглоба
D. Деформуючий артроз лiвого скронево-
нижньощелепного суглоба
E. Склерозуючий артроз лiвого скронево-
нижньощелепного суглоба

130. У хлопчика 11-ти рокiв в дiлянцi 24 зу-
ба виникає бiль при прийомi солодкої i хо-
лодної їжi. Вперше бiль виник три тижнi
тому. Об’єктивно: на жувальнiй поверхнi
24 карiозна порожнина середньої глибини,
виповнена свiтлим, розм’якшеним денти-
ном. Зондування емалево-дентинного спо-
лучення болiсне, вiд холодового подразни-
ка - короткочасний бiль. Перкусiя 24 - без-
болiсна. Який пломбувальний цемент най-
бiльш доцiльний для постiйної пломби?
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A. Склоiономерний
B. Силiкофосфатний
C. Фенолятний
D. Силiкатний
E. Полiкарбоксилатний

131. Пацiєнтка 22-х рокiв перебуває на ор-
тодонтичному лiкуваннi iз застосуванням
брекет-системи в комбiнацiї зi швидким
розширювачем пiднебiння. Об’єктивно: ве-
стибулярнi горби верхнiх молярiв перекри-
вають вестибулярнi горби нижнiх, наявна
дiастема на верхнiй щелепi шириною 3 мм.
Чи є вказана дiастема фiзiологiчною?

A. Нi - ця дiастема виникла в результатi
успiшного розкриття пiднебiнного шва
B. Нi - апарат активовано надмiрно
C. Нi - у лiкуваннi допущена помилка
D. Так - це єдиний вид дiастеми, яку можна
назвати фiзiологiчною
E. Так - це рiзновид фiзiологiчної дiастеми

132. Хворiй жiнцi 43-х рокiв був встановле-
ний дiагноз: альвеолiт у виглядi ”сухої ко-
мiрки”. Який метод лiкування слiд обрати
лiкарю?

A. Пухка тампонада комiрки йодоформе-
ним тампоном
B. Електрокоагуляцiя стiнок i дна комiрки
C. Кюретаж комiрки
D. Коагуляцiя стiнок комiрки хiмiчними
речовинами
E. Кюретаж комiрки з наступним застосу-
ванням остеопластичних матерiалiв

133. Хворий 27-ми рокiв скаржиться на по-
яву висипiв у ротi, на губах, шкiрi шиї, ли-
ця, тильної поверхнi кистей, загальну слаб-
кiсть, пiдвищення температури тiла. Вва-
жає себе хворим впродовж 3-х рокiв, реци-
диви захворювання спостерiгає у весiнньо-
осiннiй перiод. Об’єктивно: на гiперемова-
нiй та набряклiй слизовiй оболонцi поро-
жнини рота виявлено пухирi, ерозiї, вкри-
тi жовто-сiрим фiбринозним нальотом. На
губах - геморагiчнi кiрки. На шкiрi облич-
чя та шиї - висипи. Який найбiльш iмовiр-
ний дiагноз?

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

134. Чоловiк 67-ми рокiв скаржиться на
бiль в дiлянцi пiднебiння, який з’явився че-
рез 3 доби пiсля користування частковим
знiмним пластинковим протезом з кламер-
ною фiксацiєю на 23. Об’єктивно: слизова
оболонка в дiлянцi пiднебiнного торуса гi-
перемована, набрякла. При оглядi базиса
протеза вiдсутня iзоляцiя в дiлянцi пiдне-
бiнного шва. Яка причина такого ускла-
днення?

A. Травматична дiя протеза
B. Порушення гiгiєни порожнини рота
C. Токсична дiя пластмаси
D. Алергiчна реакцiя на пластмасу
E. Кандидозний стоматит

135. Пацiєнту 22-х рокiв проводиться лi-
кування гострого обмеженого пульпiту 22
зуба бiологiчним методом. Через 2 доби
пацiєнт звернувся зi скаргами на ниючий
бiль вiд температурних подразникiв. ЕОД-
30мкА. Який метод лiкування доцiльно ви-
користати?

A. Вiтальна екстирпацiя
B. Вiтальна ампутацiя
C. УВЧ-терапiя
D. Видалити зуб
E. Девiтальна ампутацiя

136. Пацiєнту 25-ти рокiв було знято вiдби-
тки пiд керамiчнi вiнiри на 12, 11, 21, 22
зуби. На цемент якої групи буде проведена
фiксацiя в наступне вiдвiдування?

A. Композитний
B. Фосфатний
C. Склоiономерний
D. Силiкатний
E. Полiкарбоксилатний

137. У пацiєнта 34-х рокiв пiсля тривало-
го лiкування перiоститу вiд 46 зуба розви-
нулася пiднижньощелепна флегмона. По-
казане негайне хiрургiчне втручання. В
якiй зонi пiднижньощелепного трикутника
необхiдно виконати розтин для розкриття
цiєї флегмони?

A. Паралельно краю нижньої щелепи,
вiдступивши на 1,5 см
B. Паралельно краю нижньої щелепи,
вiдступивши на 3 см
C. По верхнiй шийнiй складцi
D. Перпендикулярно краю нижньої щелепи,
вiдступивши на 1,5 см
E. По середнiй шийнiй лiнiї

138. Хвора 27-ми рокiв звернулася до
лiкаря-стоматолога зi скаргами на бiль в
дiлянцi видаленого 2 днi тому зуба. Об’є-
ктивно: обличчя симетричне, рот вiдкри-
ває в повному обсязi. Лунка видаленого 27
зуба заповнена сiруватим згустком. Краї
лунки гiперемованi, болючi при пальпацiї.
Яку лiкувальну тактику слiд обрати в дано-
му випадку?

A. Кюретаж, промивання, пухка тампонада
лунки
B. Кюретаж, промивання, туга тампонада
лунки
C. Кюретаж, некректомiя, туга тампонада
лунки
D. Кюретаж, пухка тампонада лунки, на-
кладання швiв
E. Некректомiя, туга тампонада, ушивання
лунки
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139. Хворому 28-ми рокiв поставлено дiа-
гноз: пiсляiн’єкцiйний абсцес щоки пiсля
виконаної позаротової iнфраорбiтальної
анестезiї, показана операцiя - розтин аб-
сцесу. Який вид анестезiї буде оптимальним
у даному випадку?

A. Непряма iнфiльтрацiйна
B. Пряма iнфiльтрацiйна
C. Провiдникова центральна
D. Провiдникова периферична
E. Пряма аплiкацiйна

140. Пiсля клiнiчного i рентгенологiчно-
го обстеження хворому вiком 19-ти рокiв
вставлено дiагноз: спiвустя порожнини ро-
та з гайморовою пазухою, яке утворилося
пiсля видалення 16-го зуба. Який спосiб за-
криття сполучення порожнини рота з верх-
ньощелепною пазухою буде оптимальним
для даного хворого?

A. Клапоть зi слизової оболонки щоки
та вестибулярної поверхнi альвеолярного
вiдростка
B. Вiльна пересадка слизової оболонки
щоки та вестибулярної поверхнi альвеоляр-
ного вiдростка
C. Фiлатовська стеблина зi слизової обо-
лонки щоки та вестибулярної поверхнi
альвеолярного вiдростка
D. Клапоть зi слизової оболонки верхньої
губи та щоки
E. Клаптi зi слизової оболонки щоки та
пiднебiння

141. Хворому 19-ти рокiв було видалено 24
зуба. Через тиждень хворий звернувся по-
вторно, лiкар встановив дiагноз: альвеолiт
комiрки видаленого зуба. Якi види знебо-
лювання необхiднi для проведення кюре-
тажу комiрки у даного хворого?

A. Iнфраорбiтальна i палатинальна
B. Iнфраорбiтальна i рiзцева
C. Туберальна i палатинальна
D. Туберальна i рiзцева
E. Туберальна i iнфраорбiтальна

142. У хворої 38-ми рокiв в дiлянцi правої
щоки лiкар-стоматолог дiагностував фу-
рункул та виконав розтин абсцесу. Через
два днi в правiй пiдочнiй дiлянцi визначає-
ться синюшнiсть i ущiльнення у виглядi тя-
жа, що поширюється до кута ока. Загаль-
ний стан середньої тяжкостi, температура
тiла - 38,5oC . Яке ускладнення, найбiльш
iмовiрно, виникло у цiєї хворої?

A. Тромбофлебiт лицевої вени
B. Флегмона щоки
C. Абсцес щоки
D. Карбункул щоки
E. Гострий гайморит

143. Пацiєнтка 34-х рокiв скаржиться на не-
звичайний вигляд ясен, чутливiсть до холо-
ду зубу на нижнiй щелепi праворуч. Об’є-

ктивно: в дiлянцi 45 виявлена V-подiбна
атрофiя ясенного краю до 1/3 довжини ко-
реня, пальпацiя безболiсна, холодова про-
ба викликає короткочасну больову ре-
акцiю, що швидко минає. Який хiрургi-
чний метод лiкування слiд застосувати пi-
сля комплексного обстеження?

A. Перемiщення клаптiв слизової
B. Кюретаж пародонтальних кишень
C. Гiнгiвотомiя ясенного краю
D. Видалення причинного зуба
E. Френулотомiя

144. Пацiєнту 35-ти рокiв 2 доби тому про-
водилося лiкування гострого альвеолiту
з використанням пов’язки з йодоформом.
Звернувся повторно зi скаргами на нудо-
ту, перiодичне блювання, слабкiсть. Об’є-
ктивно: вiдзначає зниження iнтенсивностi
болю в дiлянцi вилученого зуба, слизова
оболонка блiдо-рожевого кольору. В лунцi
визначається йодоформна пов’язка. Про-
ведено видалення пов’язки i формування
кров’яного згустку. Пацiєнт вiдзначає по-
кращення загального стану. Який iмовiр-
ний дiагноз?

A. Алергiчна реакцiя на компоненти по-
в’язки
B. Остеомiєлiт лунки
C. Постекстракцiйний бiль
D. Неврит трiйчастого нерва
E. Парестезiя

145. Пацiєнт 32-х рокiв, якому 2 доби то-
му було травматично видалено 46 зуб з
приводу загострення хронiчного перiодон-
титу, звернувся до стоматолога зi скарга-
ми на бiль в дiлянцi втручання. Об’єктив-
но: комiрка 46 зуба заповнена кров’яним
згустком, без ознак запалення. 45 зуб iнта-
ктний, рухомiсть I ступеня, бiль при перку-
сiї. На рентгенограмi змiни твердих тканин
45 зуба вiдсутнi, перiодонтальнащiлина де-
що розширена. Який найбiльш iмовiрний
дiагноз?

A. Гострий травматичний перiодонтит 45
зуба
B. Альвеолiт нижньої щелепи
C. Комiрковий остеомiєлiт
D. Ретроградний пульпiт 45 зуба
E. Неврит

146. Хворий 36-ти рокiв скаржиться на бiль
при накушуваннi в зубi на нижнiй щелепi,
який мiсяць тому лiкувався з приводу хро-
нiчного перiодонтиту. На рентгенограмi 46
зуба в медiальнощiчному каналi визначає-
ться iнструмент, який виведений на 0,3 мм
за верхiвку кореня. Який метод лiкування
найбiльш ефективний в цьому випадку?
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A. Гемiсекцiя
B. Ампутацiя кореня
C. Видалення зуба
D. Призначення антибiотикiв
E. Резекцiя верхiвки медiального кореня

147. Хворий 25-ти рокiв скаржиться на бiль
в зубi на верхнiй щелепi при накушуваннi.
Три тижнi тому 12 зуб лiкувався з приво-
ду хронiчного перiодонтиту. На рентгено-
грамi: канал запломбований на всю дов-
жину, на верхiвцi кореня вогнище дестру-
кцiї округлої форми розмiром 2 мм. При-
значенi антибiотикотерапiя i фiзiотерапiя
ефекту не дали. Який метод лiкування най-
бiльш ефективний в даному випадку?

A. Резекцiя верхiвки кореня
B. Ампутацiя кореня
C. Видалення зуба
D. Призначення гормонiв
E. Депофорез

148. У хворого 58-ми рокiв дiагностова-
но генералiзований пародонтит II ступе-
ня важкостi. Виготовляють незнiмнi шини-
протези. Який матерiал для зняття вiдби-
ткiв необхiдно застосувати у даному випад-
ку?

A. Упiн
B. Гiпс
C. Протакрил-М
D. Сiеласт-69
E. Стенс

149. Пацiєнт 46-ти рокiв звернувся до
лiкаря-стоматолога зi скаргами на незна-
чний косметичний дефект коронки зуба на
верхнiй щелепi. На рентгенограмi: коре-
невий канал 13 зуба запломбований, пато-
логiчнi змiни в периапiкальних тканинах
вiдсутнi. Прийнято рiшення виготовити ку-
ксову штифтову вкладку з наступним про-
тезуванням. Якою повинна бути довжина
штифта вкладки?

A. 2/3 довжини кореня
B. 1/3 довжини кореня
C. 1/4 довжини кореня
D. На всю довжину кореня
E. 1/2 довжини кореня

150. Пацiєнту 42-х рокiв проведено пломбу-
вання 21 зуба методом вертикальної кон-
денсацiї гутаперчi. Яка вимога до форми
вiдпрепарованого каналу є обов’язковою
при такому пломбуваннi?

A. Наявнiсть зони ретенцiї в апiкальнiй
частинi каналу
B. Рiвномiрна конуснiсть
C. Гладенькi стiнки
D. Кругла або овальна форма кореневого
каналу
E. Наявнiсть зони ретенцiї в середнiй части-
нi каналу

151. Пацiєнту 2 тижнi тому на 11 вiталь-

ний зуб було зацементовано коронку. Пi-
сля цього виник пульпiт 11 зуба. Необхiдно
депульпувати 11 зуб. Яке знеболення необ-
хiдно виконати для безболiсного лiкування
11 зуба?

A. Iнфiльтрацiйну з вестибулярної сторони
та провiдникову рiзцеву анестезiю
B. Туберальну та iнфраорбiтальну анесте-
зiю
C. Мандибулярну i пiд’язикову анестезiю
D. Iнфраорбiтальну i пiднебiнну анестезiю
E. Торусальну анестезiю

152. При оглядi пацiєнта виявлено, що 27
зуб має 3 ступiнь рухомостi. Для протезу-
вання необхiдно видалити 27 зуб. Якi ане-
стезiї необхiдно виконати для видалення 27
зуба?

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

153. Хворий 23-х рокiв звернувся зi скарга-
ми на бiль у дiлянцi 38 зуба, що прорiзався
неповнiстю, утруднене вiдкривання рота
та ковтання. За даними анамнезу протягом
мiсяця хворого двiчi непокоїли гострi три-
валi напади болю у дiлянцi 38 зуба. Який
попереднiй дiагноз?

A. Перикоронарит 38 зуба
B. Дистопiя 38 зуба
C. Загострення хронiчного перiодонтиту 38
зуба
D. Абсцес
E. -

154. У хворого 35-ти рокiв скарги на озноб,
нудоту, пiдвищення температури тiла до
39oC . При оглядi на шкiрi щiк, носа визна-
чається рiзко гiперемований iнфiльтрат у
виглядi метелика. Дiагноз: бешиха шкiри
обличчя. Куди необхiдно направити хворо-
го на лiкування?

A. Iнфекцiйне вiддiлення
B. Щелепно-лицеве вiддiлення
C. Шкiрно-венерологiчний диспансер
D. Призначити хворому лiкування вдома
E. Призначити хворому лiкування в стома-
тологiчнiй полiклiнiцi

155. Хворому 69-ти рокiв виготовляють
ектопротез орбiти та ектопротез правого
ока, яке вiн втратив внаслiдок нещасно-
го випадку. За допомогою якого матерiалу
протез ока з’єднується з протезом орбiти?

A. Самотверднуча пластмаса
B. Припiй
C. Цемент
D. Композитний матерiал
E. Суперклей

156. Внаслiдок пухлинного процесу хворо-
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му 63-х рокiв видалено праве вухо. Було
прийнято рiшення виготовити протез ву-
шної раковини. За рахунок якого анатомi-
чного утворення буде здiйснено фiксацiю
протеза?

A. Зовнiшнiй отвiр слухового проходу
B. Соскоподiбний вiдросток скроневої
кiстки
C. Верхня вийна лiнiя
D. Протилежне вухо
E. Нiс

157. У пацiєнта 67-ми рокiв висота вiдно-
сного фiзiологiчного спокою нижньої ще-
лепи дорiвнює 47 мм. Чому дорiвнює висо-
та центральної оклюзiї?

A. 45 мм
B. 47 мм
C. 49 мм
D. 51 мм
E. 53 мм

158. У пацiєнта 33-х рокiв визначено са-
гiтальний суглобовий шлях. Який другий
елемент використовується для утворення
кута сагiтального суглобового шляху?

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

159. Хворий 43-х рокiв, що лiкувався з при-
воду метеорологiчного хейлiту, з’явився зi
скаргами на бiль та вiдчуття стягнутостi
губ та появу на них лусочок. Напередо-
днi тривалий час перебував на вiдкритому
повiтрi. Якi медикаментознi засоби треба
призначити?

A. Мiсцево кератопластичнi препарати
B. Мiсцево кератолiтичнi препарати
C. Кортикостероїднi мазi
D. Седативнi препарати
E. Засоби загальнозмiцнювальної терапiї

160. Хворий 25-ти рокiв звернувся зi скар-
гами на постiйний ниючий бiль у зубi 35,що
пiдсилюється при накушуваннi. 3 днi тому
зуб було запломбовано з приводу глибо-
кого карiєсу. Вертикальна перкусiя болi-
сна. Термопроба болiсна, ЕОД- 120 мкА.
На рентгенограмi змiни тканин перiодонту
вiдсутнi. Дiагноз: гострий гнiйний перiо-
донтит 35 зуба. Що повинен зробити лiкар
у першу чергу?

A. Розкрити порожнину зуба та створити
вiдтiк ексудату
B. Видалити пломбу
C. Призначити антисептичнi полоскання
D. Виконати корекцiю пломби
E. Призначити фiзпроцедури

161. У процесi лiкування виразкового гiн-
гiвiту I ступеня тяжкостi у пацiєнтки 15-ти

рокiв стоїть питання вибору засобу мiсце-
вого застосування пiд час професiйної гi-
гiєни. Якiй групi препаратiв надається пе-
ревага, згiдно зi стандартним протоколом
надання стоматологiчної допомоги?

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

162. Хворому 42-х рокiв виготовляється
металокерамiчний мостоподiбний протез з
опорою на 24 та 27 зуби, пiд час перевiрки
оклюзiї при змiщеннi нижньої щелепи влi-
во отримано вiдбиток копiювального папе-
ру на оральних горбиках та щiчних скатах
нижнiх бокових зубiв. Про що це свiдчить?

A. Про правильнi робочi контакти, вiд-
новлення робочої спрямовуючої функцiї
робочої сторони
B. Про неправильнi робочi контакти та
утруднення робочої спрямовуючої функцiї
робочої сторони
C. Про правильнi неробочi контакти, вiд-
новлення неробочої спрямовуючої функцiї
робочої сторони
D. Про неправильнi робочi контакти та
утруднення робочої спрямовуючої функцiї
неробочої сторони
E. -

163. Хворий 45-ти рокiв скаржиться на бiль
протягом 4-х днiв у дiлянцi видаленого 37
зуба, гiпертермiю 38,4oC , набряк, гiпере-
мiю слизової оболонки навколо лунки ви-
даленого зуба, неприємний запах з рота.
Лунка частково заповнена некротичною
тканиною. Яка тактика лiкування?

A. Знеболення, ревiзiя лунки з заповненням
йодоформно-марлевою турундою
B. Знеболення, ревiзiя лунки з заповненням
кетгутом
C. Знеболення, пухка тампонада лунки
турундою з ферментом
D. Знеболення, ревiзiя лунки
E. Зашити лунку

164. Хворий 32-х рокiв отримав хiмiчний
опiк шкiри обличчя соляною кислотою.
Чим треба проводити медичну обробку
враженої поверхнi шкiри?

A. 2-3% розчином гiдрокарбонату натрiю
B. Глiцерином
C. 5% розчином сульфату мiдi
D. 5% розчином тiосульфату натрiю
E. 20% розчином цукру

165. Хворий 46-ти рокiв з’явився для вида-
лення 36, 37 зубiв, коронки яких повнiстю
зруйнованi до рiвня ясен. Яку анестезiю
слiд застосувати хiрургу-стоматологу для
хiрургiчного втручання?
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A. Торусальна анестезiя
B. Мандибулярна анестезiя
C. Анестезiя бiля круглого отвору
D. Ментальна анестезiя
E. Iнфiльтрацiйна в перехiдну складку

166. Пацiєнт 14-ти рокiв з’явився з метою
санацiї. Ранiше скаржився на бiль в дiлянцi
”переднiх” зубiв верхньої щелепи, який з
часом зник. Об’єктивно: в зубi 21 на про-
ксимальнiй поверхнi велика карiозна по-
рожнина, що сполучається з порожниною
зуба. Зондування, перкусiя безболiснi. На
рентгенограмi в дiлянцi верхiвки 21 во-
гнище розрiдження з чiткими контурами.
Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Хронiчний гранулематозний перiодон-
тит
B. Загострення хронiчного гранулемато-
зного перiодонтиту
C. Хронiчний гранулювальний перiодонтит
D. Хронiчний фiброзний перiодонтит
E. Хронiчний гангренозний пульпiт

167. Хлопчик 11-ти рокiв скаржиться на
обмежене вiдкривання рота, асиметрiю
обличчя, що з’явилися 2 роки тому. Об’є-
ктивно: контрактура нижньої щелепи II
ступеня, рухи в лiвому суглобi вiдсутнi.
Пiдборiддя та кiнчик носа змiщенi влiво.
На томограмi суглобова щiлина лiворуч
не визначається, спостерiгається кiсткове
зрощення нижньої щелепи зi скроневою
та вилицевою кiстками, лiва гiлка нижньої
щелепи вкорочена. Який найбiльш iмовiр-
ний дiагноз?

A. Кiстковий анкiлоз лiвого скронево-
нижньощелепного суглоба
B. Фiброзний анкiлоз лiвого скронево-
нижньощелепного суглоба
C. Хронiчний артрит лiвого скронево-
нижньощелепного суглоба
D. Деформуючий артроз лiвого скронево-
нижньощелепного суглоба
E. Склерозуючий артроз лiвого скронево-
нижньощелепного суглоба

168. Дiвчинка 3-х рокiв втратила всi рiзцi
верхньої щелепи в результатi пляшечково-
го карiєсу. Яка аномалiя прикусу може роз-
винутися, якщо не виконати протезування?

A. Мезiальний прикус
B. Дистальний прикус
C. Вiдкритий прикус
D. Перехресний прикус
E. Глибокий прикус

169. Хворому 26-ти рокiв з вагою тiла 70 кг
планується операцiя видалення радикуляр-
ної кiсти 25 зуба. Для проведення знебо-
лення буде застосовуватися 4% артикаїн в
карпулах об’ємом 1,7 мл. Яку максимальну
кiлькiсть карпул анестетика для забезпе-
чення повноцiнного знеболення, за потре-
би, може використати лiкар?

A. 7 карпул
B. 3 карпули
C. 4 карпули
D. 6 карпул
E. 8 карпул

170. Пацiєнту 62-х рокiв, який хворiє на
IХС, планується видалення коренiв 35 та
36 зубiв, що не можуть бути використанi
для виготовлення ортопедичних констру-
кцiй. Який анестетик краще застосувати
для знеболення, враховуючи наявнiсть у
хворого серцево-судинної патологiї?

A. 3% мепiвакаїн
B. Ультракаїн D-S
C. 2% лiдокаїн
D. 2% скандонест
E. 4% артикаїн

171. Пацiєнту 16-ти рокiв для видалення 15
зуба з ортодонтичних показань лiкар зро-
бив всi необхiднi анестезiї, з метою отри-
мання повноцiнного знеболення. Через де-
кiлька хвилин пiсля їх проведення хворий
поскаржився на двоїння в очах. Яка анесте-
зiя призвела до такого ускладнення?

A. Iнфраорбiтальна
B. Туберальна
C. Палатинальна
D. Рiзцева
E. Iнфiльтрацiйна

172. Пацiєнт 24-х рокiв скаржиться на вiд-
чуття оскомини у зубах верхньої щелепи
впродовж 2-х тижнiв. Об’єктивно: у при-
шийковiй дiлянцi 12, 11 зубiв виявленi бi-
лi плями з матовим вiдтiнком i нечiтки-
ми контурами, що iнтенсивно сприймають
барвники. Яка тактика лiкування 12, 11 зу-
бiв?

A. Ремiнералiзуюча терапiя
B. Iмпрегнацiя нiтратом срiбла
C. Зiшлiфовування плям
D. Препарування i пломбування
E. Не потребує лiкування

173. Хворому 32-х рокiв поставлено дiа-
гноз: хронiчний глибокий карiєс 43 зуба.
Об’єктивно: у пришийковiй дiлянцi на ве-
стибулярнiй поверхнi нижче рiвня ясен ви-
явлена карiозна порожнина. Який постiй-
ний матерiал буде оптимальним у цьому
випадку?

A. Компомер
B. Склоiономерний цемент
C. Силiкатний цемент
D. Амальгама
E. Силiкофосфатний цемент

174. У хворого 21-го року пiсля операцiї
розкриття ”каптура” над 38 зубом з приво-
ду гострого гнiйного перикоронариту за-
гальний стан погiршився, пiдвищилася тем-
пература до 39oC , вiдкривання рота утру-
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днене. Об’єктивно: обличчя асиметричне
за рахунок незначного болючого iнфiль-
трату в дiлянцi кута нижньої щелепи злi-
ва, спостерiгається контрактура 3 ступеня,
бiль при ковтаннi, регiонарнi лiмфовузли
злiва збiльшенi, болючi. Гiперемiя слизо-
вої оболонки крилощелепної складки. По-
ставте дiагноз:

A. Флегмона крилощелепного простору
злiва
B. Гострий остеомiєлiт нижньої щелепи
злiва
C. Паратонзилярний абсцеc
D. Флегмона приглоткового простору злiва
E. Абсцес щелепно-язикового жолобка
злiва

175. Пацiєнтовi 56-ти рокiв з генералiзова-
ною формою патологiчного стирання зу-
бiв планується виготовлення зубних про-
тезiв. Якi конструктивнi особливостi виго-
товлення зубних протезiв на етапi моделю-
вання воскової композицiї?

A. Рiзальний край i жувальну поверхню
моделюють суцiльнолитими
B. Рiзальний край моделюють з облицю-
вального матерiалу
C. Жувальну поверхню моделюють з обли-
цювального матерiалу
D. Рiзальний край моделюють суцiльноли-
тим
E. Жувальну поверхню моделюють суцiль-
нолитою

176. Мати 7-рiчної дитини звернулася з ме-
тою контролю результатiв герметизацiї
фiсур постiйних молярiв, що була прове-
дена 6 мiсяцiв тому. Герметик зберiгся в 36,
46 зубах, а в 16 i 26 вiдсутнiй. Яка подальша
тактика лiкаря?

A. Повторна герметизацiя фiсур
B. Диспансерне спостереження
C. Профiлактичне пломбування
D. Аплiкацiї розчином ремодент
E. Аплiкацiї фторвмiсним лаком

177. Пацiєнту 37-ми рокiв показано виго-
товлення бюгельного протезу на нижню
щелепу з кламерною фiксацiєю. На лабо-
раторному етапi планування конструкцiї
бюгельного протезу, зокрема визначення
шляхiв введення i виведення, використо-
вують паралелометрiю. Якого з перерахо-
ваних правил щодо розмiщення загальної
кламерної лiнiї необхiдно дотримуватися?

A. Має бути паралельною до оклюзiйної
площини
B. Має бути перпендикулярною до оклю-
зiйної площини
C. Має бути паралельною до фронтальної
площини
D. Не має вiдношення до оклюзiйної пло-
щини
E. Має проходити пiд довiльним кутом до
оклюзiйної площини

178. У чоловiка 45-ти рокiв хронiчний фi-
брозний перiодонтит 36 зуба, кореневi ка-
нали 36 зуба добре пролiкованi та заплом-
бованi в обох коренях. По бiфуркацiї ве-
лика перфорацiя. Який консервативно-
хiрургiчний метод лiкування треба вико-
ристати?

A. Коронорадикулярна сепарацiя
B. Резекцiя верхiвки кореня
C. Гемiсекцiя
D. Реплантацiя зуба
E. Ампутацiя кореня

179. Пацiєнт 30-ти рокiв звернувся з метою
протезування 11, 21 зубiв металокерамi-
чною конструкцiєю. Який матерiал потрi-
бно використати лiкарю-стоматологу для
отримання вiдбитка?

A. Сiеласт
B. Стомальгiн
C. Ортокор
D. Стенс
E. Репiн

180. Хворому 66-ти рокiв виготовляються
частковi знiмнi пластинковi протези. Про-
водиться клiнiчний етап зняття анатомi-
чних вiдбиткiв стандартними вiдбиткови-
ми ложками. Який вiдбитковий матерiал
рекомендовано для здiйснення цього ета-
пу?

A. Альгiнатний
B. Еластомерний
C. Полiефiрний
D. Силiконовий
E. Термопластичний

181. Хвора 38-ми рокiв звернулась до
лiкаря-стоматолога зi скаргами на рiзкий,
стрiляючий бiль в комiрцi видаленного три
днi тому 35 зуба, пiдвищення температури
тiла до 38,4oC , загальну слабкiсть. Об’є-
ктивно: неприємний запах з ротової поро-
жнини, комiрка 35 зуба заповнена сiрими
некротичними масами, слизова оболонка
навколо гiперемована, набрякла, пальпа-
цiя болiсна. Визначте тактику лiкування:
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A. Кюретаж комiрки
B. Ополiскування ротової порожнини анти-
септичними розчинами
C. Тампонада комiрки гемостатичною губ-
кою
D. Електрофорез препаратами йоду
E. Немає показань до лiкування

182. Хворий 35-ти рокiв скаржиться на на-
бряк, постiйний гострий, пульсуючий бiль,
який локалiзується в дiлянцi пiдпiдборiддя,
температура тiла - 38,2oC . Об’єктивно: вiд-
значається болючий щiльний iнфiльтрат
пiдпiдборiдної дiлянки, шкiра гiперемова-
на, напружена, в складку не береться. Вiд-
кривання рота дещо обмежене. Коронка
42 зуба зруйнована, перкусiя його болiсна.
Поставте дiагноз:

A. Одонтогенна флегмона пiдпiдборiдної
дiлянки
B. Хронiчний лiмфаденiт пiдпiдборiдної
дiлянки
C. Гострий серозний лiмфаденiт пiдпiдборi-
дної дiлянки
D. Абсцес пiдпiдборiдної дiлянки
E. Гострий гнiйний перiостит нижньої щеле-
пи

183. У хворої 56-ти рокiв при виготовленнi
повних знiмних протезiв на верхню i ни-
жню щелепи пiд час виведення воскових
шаблонiв iз зафiксованою центральною
оклюзiєю виник рiзкий бiль з характерним
коротким хрустом в дiлянцi СНЩС. Об’є-
ктивно: рот вiдкритий, наростання болi при
закриваннi рота, нижня щелепа висунута
вперед, надмiрне слиновидiлення, мова не-
можлива. Яке ускладнення виникло?

A. Двостороннiй простий переднiй вивих
нижньої щелепи
B. Одностороннiй вивих нижньої щелепи
C. Двостороннiй заднiй вивих нижньої
щелепи
D. Перелом нижньої щелепи
E. Розрив зв’язок

184. Хворий 36-ти рокiв знаходиться на ам-
булаторному лiкуваннi з приводу гострого
гнiйного перiоститу в дiлянцi 11, 12, 13 зу-
бiв. На 3 добу пацiєнт вiдчув погiршення
загального стану. Температура тiла - 40oC .
Набряк обличчя збiльшився. Яка подаль-
ша тактика лiкаря?

A. Госпiталiзацiя в щелепно-лицевий стацi-
онар
B. Додатковий розтин в дiлянцi набряку
C. Продовження амбулаторного лiкування
D. Консультацiя сiмейного лiкаря за мiсцем
проживання
E. Проведення додаткових методiв дослi-
дження

185. Хворому 32-х рокiв був видалений 16
зуб з приводу загострення хронiчного пе-
рiодонтиту. За 4 днi пацiєнт вiдчув погiр-

шення загального стану, температура тiла -
38oC . З’явилася значна асиметрiя обличчя
правої щiчної дiлянки, носо-губна згортка
праворуч згладжена, очна щiлина звужена,
видiлення гною з правого носового ходу.
Хворого турбує сильний головний бiль, що
посилюється вiд нахилу голови. Яке ускла-
днення виникло у пацiєнта?

A. Гострий правостороннiй одонтогенний
гайморит
B. Гострий гнiйний перiостит в дiлянцi 15,
16, 17 зубiв
C. Гострий одонтогенний остеомiєлiт верх-
ньої щелепи
D. Одонтогенний абсцес правої щоки
E. Одонтогенна флегмона правої щiчної
дiлянки

186. 6-рiчна дитина, яка лiкується з приводу
вiдкритого прикусу та вкорочення вузде-
чки язика, пiсля проведеної френулопла-
стики не вимовляє звук ”р”. Консультацiя
якого спецiалiста потрiбна дитинi?

A. Логопед
B. Психолог
C. Отоларинголог
D. Педiатр
E. Генетик

187. Пацiєнт 72-х рокiв звернувся зi скарга-
ми на неможливiсть користування повними
знiмними протезами через бiль у скронево-
нижньощелепних суглобах та жувальних
м’язах. Протези виготовленi 2 тижнi тому.
Об’єктивно: нижня третина обличчя по-
довжена, кути рота припiднятi, губи змика-
ються з напруженням, при посмiшцi видно
базис протезу на верхню щелепу. Яка по-
милка допущена?

A. Неправильно визначена центральна
оклюзiя
B. Неправильно виконана постановка зубiв
C. Неправильно нанесена лiнiя посмiшки на
прикуснi валики
D. Неправильно вибранi розмiри штучних
зубiв
E. Неправильно знятi функцiональнi вiдби-
тки

188. Пацiєнту 58-ми рокiв в клiнiцi ортопе-
дичної стоматологiї 8 днiв тому виготовили
бюгельний протез на верхню щелепу, яким
хворий не може користуватись через бiль
в дiлянцi твердого пiднебiння. Об’єктивно:
слизова оболонка у дiлянцi розташування
дуги бюгельного протезу набрякла та гiпе-
ремована. Дуга щiльно прилягає до твердо-
го пiднебiння, в мiсцi прилягання - виразка.
Яка причина даного ускладнення?
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A. Неправильне розташування дуги вiдно-
сно пiднебiння
B. Неправильний режим користування
бюгельним протезом
C. Неякiсне полiрування бюгельного проте-
зу
D. Поганий гiгiєнiчний догляд за протезом
E. Пережовування твердої їжi

189. Чоловiк 44-х рокiв скаржиться на вiд-
чуття печiння та незвичайнийвигляд язика.
При оглядi на язицi виявленi дiлянки де-
сквамацiї епiтелiю, що мають вигляд гнiзд
червонуватого кольору. Навколо осеред-
ку ураження - незначний кератоз. Зi слiв
хворого, часто турбують болi в шлунку. До
якого спецiалiста необхiдно направити па-
цiєнта для подальшого лiкування?

A. Гастроентеролога
B. Кардiолога
C. Хiрурга
D. Травматолога
E. Гематолога

190. Хворiй 45-ти рокiв проводилося лiку-
вання з приводу загострення хронiчного
перiодонтиту зуба 46. Який препарат мо-

жна використати як iндикатор чистоти ко-
реневих каналiв?

A. Йодинол
B. Йодонат
C. 1% р-н гiпохлориду натрiю
D. 3% р-н перекису водню
E. 0,2% р-н хлоргексидину бiглюконату

191. На 3-тю добу пiсля поранення до вiд-
дiлення невiдкладної допомоги доставлено
потерпiлого з ураженнями м’яких тканин
ЩЛД, якi вiн отримав внаслiдок нещасного
випадку. За яких обов’язкових умов повин-
на проводитися вiдкладена первинна хiрур-
гiчна обробка ран?

A. Використання антибiотикiв
B. Використання сульфанiламiдних препа-
ратiв
C. Використання знеболювальних препара-
тiв
D. Використання нестероїдних протиза-
пальних препаратiв
E. Використання сульфанiламiдних та зне-
болювальних препаратiв
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1. У дитини 12-ти рокiв пiд час профi-
лактичного огляду в дiлянцi фронтальних
зубiв на нижнiй i верхнiй щелепах виявлена
застiйна гiперемiя i незначна набряклiсть
ясенного краю. Визначається перiодична
кровоточивiсть ясен пiд час чищення зу-
бiв. КПВ = 2. Якi пасти слiд рекомендувати
для iндивiдуальної гiгiєни порожнини рота
в даному випадку?

A. Пасти з екстрактами трав
B. Пасти з амiнофторидом
C. Пасти з ферментами
D. Пасти з фторидом натрiю
E. Пасти зi сполуками кальцiю

2. Пацiєнту 52-х рокiв лiкар-пародонтолог
провiв курс комплексного лiкування хро-
нiчного генералiзованого пародонтиту III
ступеня важкостi. Пацiєнт поставлений на
диспансерний облiк. Через який час лiкар-
пародонтолог повинен призначити пацiєн-
товi проведення повторного лiкувального
курсу?

A. Через 3 мiсяцi
B. Через 1 мiсяць
C. Через 6 мiсяцiв
D. Через 1 рiк
E. Через 1,5 роки

3. У ортодонта на диспансерному облiку
перебуває дитина 5,5 рокiв iз ”ледачим жу-
ванням”, у якої вiдсутнi промiжки мiж пере-
днiми зубами, ознаки стирання горбкiв жу-
вальних поверхонь молярiв. Оберiть про-
фiлактичний захiд:

A. Фiзiологiчне навантаження
B. Гiмнастика мiмiчних м’язiв
C. Дихальна гiмнастика
D. Гiмнастика жувальних м’язiв
E. Пальцевий масаж

4. Пацiєнт 15-ти рокiв завершив лiкування
скупченостi зубiв II ступеня за допомогою
брекет-технiки без видалення окремих зу-
бiв. Визначте термiн подальшого диспан-
серного спостереження:

A. До прорiзування третiх молярiв
B. Протягом усього життя
C. До прорiзування других молярiв
D. Протягом 2-х рокiв
E. Спостереження не потрiбне

5. Пацiєнтка 32-х рокiв звернулася з при-
воду протезування зубiв. Об’єктивно: ко-
ронка 15 зуба зруйнована на 2/3, кукса ви-
пинається над рiвнем краю ясен на 3 мм.
На прицiльному дентальному знiмку: ка-
нал запломбований до рiвня верхiвки ко-
реня, вогнища перiапiкальної деструкцiї не
виявлено. Яка протезна конструкцiя пока-
зана хворiй?

A. Коренева вкладка i комбiнована коронка
B. Коренева вкладка i поясна коронка
C. Коренева вкладка i суцiльна коронка
D. Коренева вкладка i напiвкоронка
E. Коренева вкладка i штампована коронка

6. На клiнiчному етапi перевiрки каркаса
бюгельного протеза в ротовiй порожни-
нi виявлено нерiвномiрне вiдставання його
дуги вiд слизової оболонки твердого пiд-
небiння та комiркового вiдростка у межах
0,9 мм до контакту. Яким способом можна
усунути наявний недолiк?

A. Виготовити новий каркас бюгельного
протеза
B. Вирiвняти каркас шляхом напаювання
металу
C. Наведений недолiк не потребує виправ-
лення
D. Вирiвняти каркас за допомогою крам-
понних щипцiв
E. Вирiвняти каркас за допомогою повтор-
ного розiгрiвання металу

7. При якiй кiлькостi лiкарiв-ортопедiв вво-
диться 1,0 ставка завiдуючого ортопеди-
чним вiддiленням згiдно з Наказом №33
МОЗ України?

A. При кiлькостi вказаних посад бiльше 6,0
B. При кiлькостi лiкарiв 3,5-6,0
C. При кiлькостi лiкарiв бiльше 4,0
D. При кiлькостi лiкарiв бiльше 3,0
E. -

8. Згiдно якої первинної облiкової форми
роботи лiкаря-стоматолога заповнюється
контрольна карта диспансерного нагляду
(№30/0)?

A. Медична карта стоматологiчного хворо-
го №043/0
B. Листок щоденного облiку роботи лiкаря-
стоматолога№37/0
C. Щоденник облiку роботи лiкаря-
стоматолога№039-2/0
D. Талон для реєстрацiї заключних дiагнозiв
№025-2/0
E. Медична довiдка №086/0

9. Дитинi 13-ти рокiв при профiлактичному
оглядi був поставлений дiагноз: хронiчний
поверхневий карiєс 41 зуба. При об’єктив-
ному оглядi КПВ = 9. Дитина стоїть на ди-
спансерному облiку у окулiста. Скiльки ра-
зiв на рiк необхiдно проводити лiкувально-
профiлактичнi заходи?

A. 3 рази на рiк
B. 4 рази на рiк
C. 2 рази на рiк
D. 5 разiв на рiк
E. Не треба проводити

10. При плановому стоматологiчному огля-
дi у 12-рiчної дитини КПВ = 8, карiєс має
ознаки активного перебiгу. Як часто треба
оглядати та санувати дiтей цiєї диспансер-
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ної стоматологiчної групи?

A. 3 рази на рiк
B. 2 рази на рiк
C. 4 рази на рiк
D. 5 разiв на рiк
E. Жодного разу

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

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

12. Хвора 25-ти рокiв страждає на гiпер-
трофiчний гiнгiвiт фiброзної форми важ-
кого ступеня.Пiсля проведення хiрургiчно-
го лiкування була поставлена на диспан-
серний облiк. Яка кiлькiсть спостережень
протягом року з необхiдними оздоровчими
заходами потрiбна данiй хворiй, вiдповiдно
до протоколiв надання стоматологiчної до-
помоги?

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

13. Хвора 24-х рокiв соматично здорова,
має глибокий прикус, страждає на хронi-
чний катаральний гiнгiвiт, пройшла курс
комплексної протизапальної терапiї, пiсля
якої протягом 1,5 рокiв спостерiгається
стабiлiзацiя процесу. Скiльки разiв на рiк
їй необхiдно проводити профiлактичнi за-
ходи?

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

14. Пацiєнту 43-х рокiв був вперше вста-
новлений дiагноз: генералiзований паро-
донтит II ступеня, хронiчний перебiг. Якi
статистичнi документи (форми) є обов’яз-
ковими для постановки даного пацiєнта на
диспансерний облiк?

A. №043 + №030
B. №043 + №039
C. №039 + №043
D. №030 + №037
E. №037 + №043

15. До лiкаря-стоматолога звернулися ба-
тьки з дитиною 6-ти рокiв з метою сана-
цiї порожнини рота. Дитина належить до

3 групи здоров’я, стан гiгiєни порожнини
рота - незадовiльний, КПВ+кп = 5, має го-
стрий перебiг карiєсу. Яка частота диспан-
серних оглядiв даної дитини?

A. 3 рази на рiк
B. 1 раз на рiк
C. 2 рази на рiк
D. 5 разiв на рiк
E. 4 рази на рiк

16. З метою отримання державної со-
цiальної допомоги, згiдно з наказом
№454/471/516, до лiкаря-стоматолога для
отримання консультативного висновку
звернулись батьки з дитиною-iнвалiдом I
групи. До якої групи здоров’я належить ди-
тина?

A. До 5 групи здоров’я
B. До 1 групи здоров’я
C. До 3 групи здоров’я
D. До 2 групи здоров’я
E. До 4 групи здоров’я

17. Батьки з 9-рiчною дiвчинкою звернули-
ся з метою санацiї. Пiд час огляду встанов-
лено, що КПВ + кп = 10, гiгiєна ротової по-
рожнини незадовiльна. На вестибулярнiй
поверхнi 21, 11, 12, 22 зубiв, у пришийковiй
дiлянцi, виявлено бiлi плями, що зафарбо-
вуються 2% метиленовим синiм. До якої
диспансерної групи належить дитина?

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

18. Батьки з 8-рiчною дiвчинкою звернули-
ся з метою санацiї. Пiд час огляду вста-
новлено, що КПВ+кп=10, гiгiєна ротової
порожнини незадовiльна. На вестибуляр-
нiй поверхнi 11, 21 зубiв, в пришийковiй
дiлянцi, виявлено бiлi плями, що зафарбо-
вуються 2% метиленовим синiм. До якої
диспансерної групи належить дитина?

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

19. Пацiєнтка, 66-ти рокiв звернулася з ме-
тою виготовлення мостоподiбних протезiв
на нижню щелепу. В анамнезi: червоний
плескатий лишай. На слизової оболонцi
щiк виявленi безболiснi бiлуватi павутино-
подiбнi лiнiї та смуги. Яка тактика лiкаря-
ортопеда в даному випадку?
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A. Не використовувати рiзнорiднi метали
при виготовленнi мостоподiбних протезiв.
Диспансерне спостереження хворого
B. Червоний плескатий лишай - це абсо-
лютне протипоказання до ортопедичного
лiкування
C. Призначити курс антибiотикотерапiї.
Ортопедичне лiкування можливе пiсля
лiквiдацiї патологiчного процесу
D. Пацiєнт потребує спецiальної хiрургiчної
пiдготовки порожнини рота до протезуван-
ня
E. Мостоподiбний протез протипоказаний.
Виготовити знiмний пластинковий протез

20. У хворої 28-ми рокiв пiд час видален-
ня зуба виникли запаморочення, рiзка за-
гальна слабкiсть, в’ялiсть. Свiдомiсть збе-
режена. Шкiра блiда, холодна на дотик, во-
лога. Дихання поверхневе, тахiкардiя, АТ-
80/55 мм рт.ст. Якою повинна бути тактика
лiкаря-стоматолога?

A. Надати пацiєнтцi горизонтальне поло-
ження
B. Надати пацiєнтцi положення ортопное
C. Вкласти пацiєнтку на лiвий бiк
D. Надати пацiєнтцi колiнно-лiктьове поло-
ження
E. Вкласти пацiєнтку на правий бiк

21. Дитина 8-ми рокiв самостiйно звернула-
ся за допомогоюдошкiльного стоматолога
зi скаргами на бiль у зубi на нижнiй щелепi
злiва. Яка форма санацiї буде застосована
в даному випадку для допомоги дитинi?

A. Iндивiдуальна
B. Централiзована
C. Децентралiзована
D. Змiшана
E. Бригадна

22. Хворому 6-ти рокiв проведено лiкуван-
ня 55 зуба з приводу хронiчного пульпiту.
Як проводиться диспансерне спостережен-
ня?

A. 1 раз на рiк до змiни тимчасових зубiв
B. 1 раз через 3 мiсяцi
C. В диспансеризацiї не має потреби
D. Через кожнi 6 мiсяцiв протягом року
E. Протягом року

23. До лiкаря-ортодонта звернулися батьки
5-рiчного хлопчика з метою профiлакти-
чного огляду дитини. Об’єктивно: форма
зубних рядiв верхньої та нижньої щелепи -
пiвколо, тимчасовий прикус. Зуби у фрон-
тальнiй дiлянцi розташованi iз промiжка-
ми, рiзальнi горбки iклiв та iнших зубiв ви-
раженi, наявний симптом Цiлiнського. Що
з перерахованого НЕ ВIДПОВIДАЄ нормi
цього вiкового перiоду розвитку зубощеле-

пної системи i до якої диспансерної групи
слiд зарахувати цього пацiєнта?

A. Виразнiсть горбкiв молочних зубiв, 2
диспансерна група
B. Зубна формула, 1 диспансерна група
C. Форма зубних рядiв, 2 диспансерна група
D. Положення зубiв у зубних рядах, 2 ди-
спансерна група
E. Наявнiсть мезiальної сходинки в зми-
каннi других молочних зубiв, 1 диспансерна
група

24. Батьки з 9-рiчною дiвчинкою звернули-
ся з метою санацiї. Пiд час огляду встанов-
лено, що КПВ+кп = 10, гiгiєна ротової по-
рожнини незадовiльна. На вестибулярнiй
поверхнi 12, 11, 12, 22 зубiв, в пришийковiй
дiлянцi, виявлено бiлi плями, що зафарбо-
вуються 2% метиленовим синiм. До якої
диспансерної групи належить дитина?

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

25. Пацiєнти II групи диспансерного облi-
ку (з компенсованою формою карiєсу, що
мають фактори ризику захворювань твер-
дих тканин зубiв, пародонта та зубощеле-
пнi аномалiї) пiдлягають спостереженню:

A. 2-3 рази на рiк
B. 1 раз на рiк
C. 3-4 рази на рiк
D. 6 разiв на рiк
E. Щомiсячно

26. Пацiєнти III групи диспансерного облi-
ку (з субкомпенсованою формою карiєсу)
пiдлягають спостереженню:

A. 3-4 рази на рiк
B. 1 раз на рiк
C. 2-3 рази на рiк
D. 6 раз на рiк
E. Щомiсячно

27. Пацiєнти IV групи диспансерного облi-
ку (з декомпенсованоюформою карiєсу та
особи з субкомпенсованою формою цьо-
го захворювання з обтяженим анамнезом,
патологiєю межевого пародонту, гострим
перебiгом карiозного процесу) пiдлягають
спостереженню:

A. Щомiсячно, або 6 разiв на рiк
B. 3-4 рази на рiк
C. 2-3 рази на рiк
D. 1 раз на рiк
E. 1 рази на 2 роки
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1. З дитиною 7-ми рокiв звернулася ма-
ти зi скаргами на наявнiсть у дитини рани
на верхнiй губi та кровотечу. Пiсля падiння
з гойдалки дитина свiдомостi не втрачала.
Пiд час огляду визначається наскрiзна рана
верхньої губи (1 см), кровотеча. Яка допо-
мога потрiбна пацiєнтовi?

A. Госпiталiзацiя хворого, первинна хiрургi-
чна обробка рани, симптоматична терапiя
B. Госпiталiзацiя хворого, симптоматична
терапiя
C. Амбулаторне лiкування, симптоматична
терапiя
D. Амбулаторне лiкування, хiрургiчна
обробка рани
E. Амбулаторне лiкування, вiдкладена
хiрургiчна обробка рани

2. Дитинi 9 рокiв. Мати скаржиться на змi-
ну кольору коронок усiх тимчасових зубiв.
Об’єктивно: зуби жовтувато-коричневi,
дентин прозорий, горби кутнiх та рiзаль-
ний край рiзцiв стертi. Емаль постiйних
молярiв сiрого кольору, матова, у фiсурах
визначається оголення дентину. Зi слiв ма-
терi, у батька дитини зуби такi самi. Який
найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Синдром Стейнтона-Капдепона
B. Системна гiпоплазiя емалi
C. ”Тетрациклiновi” зуби
D. Деструктивна форма флюорозу
E. Некомпенсована форма карiєсу

3. Хвора 30-ти рокiв, з обтяженим алергi-
чним анамнезом, при входi в стоматологi-
чний кабiнет, поскаржилась на неприєм-
ний специфiчний запах в кабiнетi. Через
декiлька хвилин у хворої почались видiлен-
ня з носа, сухий кашель, шкiрний зуд, з’я-
вились ознаки ядухи, дихання шумне, утру-
днене в фазi видиху. В диханнi брала участь
дихальна мускулатура. Який найбiльш iмо-
вiрний дiагноз?

A. Приступ бронхiальної астми
B. Приступ кардiальної астми
C. Гiпертонiчний криз
D. Iнфаркт мiокарда
E. Печiнкова кома

4. У дитини 7,5 рокiв в 36 зубi на жуваль-
нiй поверхнi виявлена карiозна порожнина
з вузьким вхiдним отвором в межах роз-
м’якшеного свiтлого дентину. Зондування
дна карiозної порожнини слабкоболiсне,
вiд холодної води виникає напад болю. В
процесi лiкування був випадково розкри-
тий рiг пульпи. Оберiть оптимальну лiку-
вальну тактику в даному випадку:

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

5. Хворiй 45-ти рокiв пiд провiдниковою
анестезiєю було видалено зуб. Через 30
хвилин з’явився утруднений вдих i видих,
набряк i цiаноз обличчя, шиї, кашель, оси-
плiсть голосу. Стан хворої погiршується ду-
же швидко. Який найбiльш iмовiрний дiа-
гноз?

A. Набряк Квiнке
B. Набряк гортанi
C. Анафiлактичний шок
D. Гiпотонiчний криз
E. Колапс

6. У хворого на стоматологiчному прийомi
розвинулася обтурацiйна асфiксiя сторон-
нiм тiлом (марлева кулька), стороннє тi-
ло вилучити не вдалося, гiпоксiя наростає,
хворий непритомний. Яку манiпуляцiю не-
обхiдно провести у першу чергу при дано-
му станi?

A. Конiкотомiя
B. Iнтубацiя трахеї
C. Оксигенотерапiя
D. Штучне дихання i непрямий масаж серця
E. Висунути щелепу хворого максимально
допереду i повернути голову вбiк

7.Ухворого 59-ти рокiв пiд час препаруван-
ня зубiв розвився колапс.Що з перерахова-
ного слiд застосувати для надання першої
допомоги?

A. Розчин мезатону
B. Розчин атропiну
C. Розчин дибазолу
D. Розчин супрастину
E. Розчин ефедрину

8. На прийомi у стоматолога у хворого ви-
ник гострий бiль за грудиною, iррадiюю-
чий у лiву руку i плече, вiдчуття нестачi
повiтря, страх. Яка з запропонованих речо-
вин найбiльш адекватна в цьому випадку?

A. Нiтроглiцерин
B. Дiазепам
C. Нiтросорбiд
D. Парацетамол
E. Анальгiн

9. Пiд час стоматологiчного втручання па-
цiєнт 58-ми рокiв поскаржився на сильний
головний бiль, шум в вухах, порушення зо-
ру у виглядi появи сiтки перед очима, не-
стачу кисню, нудоту. Об’єктивно: свiдо-
мiсть порушена, шкiрнi покриви вологi,
тремтiння рук, АТ- 240/120 мм рт.ст., Ps-
96/хв. Який стан розвинувся?

A. Гiпертонiчна криза
B. Гостра серцево-судинна недостатнiсть
C. Колапс
D. Iнфаркт мiокарда
E. Непритомнiсть

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

A. Мiкотичний ангулярний хейлiт
B. Афти Сеттона
C. Стрептококовий ангулярний хейлiт
D. Хронiчнi трiщини губ
E. Медикаментозний стоматит

11. У дитини 9-ти рокiв пiд час огляду по-
рожнини рота на вестибулярнiй поверхнi
21 зуба виявили дiлянку тьмяної емалi бi-
лого кольору, поверхня гладка, безболiсна
i щiльна. З анамнезу вiдомо, що пляма з’я-
вилася близько мiсяця тому. Встановiть дi-
агноз:

A. Початковий карiєс
B. Поверхневий карiєс
C. Мiсцева гiпоплазiя
D. Осередкова гiпоплазiя
E. Середнiй карiєс

12. Дитинi 8-ми рокiв, при проведеннi пла-
нової санацiї та оглядi порожнини рота на
вестибулярнiй поверхнi 21 зуба виявили дi-
лянку тьмяної емалi бiлого кольору, по-
верхня гладка, безболiсна i щiльна. Пiсля
проведення прижиттєвого фарбування 2%
водяним розчином метиленового синього
дiлянка емалi зафарбувалася. Був постав-
лений дiагноз: початковий карiєс. Яке не-
обхiдно провести лiкування?

A. Ремiнералiзуюча терапiя
B. Покриття плями фторлаком
C. Дворазове покриття плями фторлаком
D. Пломбування дефекту склоiономерним
цементом
E. Пломбування дефекту хiмiчним компо-
зитом

13. До ортодонта звернулася дiвчина 17-
ти рокiв зi скаргами на незвичний вигляд
фронтальних зубiв. При обстеженнi 12, 22
вiдсутнi. На рентгенограмi цих зубiв немає.
У матерi дiвчинки латеральнi рiзцi вiдсу-
тнi. Який iмовiрний дiагноз?

A. Спадкова адентiя
B. Видалення зубiв
C. Гiпердонтiя
D. Рахiт
E. Травматичне ураження

14. Яку з патологiчних форм може мати зу-
бний ряд у дiтей з вкороченою вуздечкою
язика?

A. Сплощена
B. Гострокутна (дзьобоподiбна)
C. V-подiбна
D. Асиметрична
E. Сiдлоподiбна

15. До стоматолога звернувся хворий 33-х
рокiв для видалення 48 зуба. Екстракцiя
зуба була травматична, ускладнена фра-
ктурою кореня, пiсля видалення якого ви-
никла кровотеча навколо комiрки. Яка та-
ктика лiкаря в данiй ситуацiї?

A. Ушивання комiрки
B. Обробка рани 3% р-н перекису водню
C. Компресiя кортикальної пластинки
D. Обробка комiрки насиченим р-м перман-
ганату калiю
E. Введення в рану гемостатичної губки

16. Пiсля проведення туберальної анестезiї
у хворого 35-ти рокiв з’явилися ознаки ге-
матоми: асиметрiя обличчя через набряк
лiвої щоки, що розвинувся протягом 1-2
хвилин. Якою буде першочергова такти-
ка лiкаря в цьому випадку?

A. Пальцеве притиснення протягом 3-5
хвилин
B. Розкриття гематоми
C. Перев’язка судини, що призвела до кро-
вотечi
D. Перев’язка зовнiшньої сонної артерiї
E. Загальне медикаментозне лiкування

17. У хворого проведена анестезiя бiля рiз-
цевого отвору внутрiшньоротовим мето-
дом. При виведеннi голки з м’яких тканин
виникла кровотеча. Що треба зробити для
зупинки кровотечi?

A. Притиснути пальцем мiсце вколу голки
B. Ввести внутрiшньом’язово розчин вiка-
солу
C. Пальцем перетиснути зовнiшню сонну
артерiю
D. Ввести 5% розчин амiнокапронової
кислоти
E. Ввести 0,1% розчин адреналiну внутрi-
шньом’язово

18. У пацiєнтки 27-ми рокiв пiсля прове-
дення мiсцевої анестезiї з’явилися почер-
вонiння та свербiння шкiри, набряк язика,
задишка, прискорене серцебиття, знизив-
ся артерiальний тиск до 75/40 мм рт.ст. Яке
ускладнення виникло у хворої?

A. Анафiлактичний шок
B. Зомлiння
C. Колапс
D. Кропив’янка
E. Больовий шок

19. У 58-рiчного хворого, що страждає
на гiпертонiю (180/100 мм рт.ст.) хiрург-
стоматолог провiв туберальну анестезiю
4% р-ном ультракаїну-форте - 3,8 мл. Че-
рез деякий час пiсля анестезiї у пацiєнта
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з’явилися онiмiння правих кiнцiвок та па-
рез лiвого лицевого нерву, порушилася мо-
ва. Назвiть можливе ускладнення:

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

20. Хворому 30-ти рокiв планується вида-
лення 14 зуба. Пiсля проведення iнфраор-
бiтальної анестезiї стан хворого став рiз-
ко погiршуватися, почався набряк Квiнке,
швидко зростали явища стенотичної асфi-
ксiї. Яку невiдкладну допомогу потрiбно
надати даному хворому?

A. Внутрiшньовенно ввести гiдрокортизон
- 300 мг, 10,0 мл 2,4% р-ну еуфiлiну
B. Iнфiльтрувати мiсце iн’єкцiї 0,5 мл 1,0%
р-ну анаприлiну
C. Пiдшкiрно ввести 1,0 мл 0,1% атропiну
D. Пiдшкiрно ввести 1,0 мл 10% р-ну кофеї-
ну
E. Внутрiшньовенно ввести реополiглюкiн

21. Для запобiгання виникнення больових
вiдчуттiв пiд час препарування вiтальних
12, 13 зубiв пiд штучнi коронки пацiєнту
28-ми рокiв була зроблена iнфiльтрацiйна
анестезiя 1 мл 4%розчину артикаїну. Через
хвилину пiсля введення препарату хворий
вiдчув утруднення при вдиханнi. Спостерi-
галось збiльшення розмiрiв верхньої губи,
носа, м’якого пiднебiння з вiдчуттям онi-
мiння та розпирання в цих дiлянках, оси-
плiсть голосу. Яке ускладнення виникло у
хворого?

A. Набряк Квiнке
B. Колапс
C. Шок
D. Гiпертонiчний криз
E. Кома

22. Хворий 48-ми рокiв звернувся до
стоматолога-ортопеда з метою протезу-
вання. З анамнезу вiдомо, що хворий стра-
ждає на iнсулiнзалежну форму цукрового
дiабету. Хворий попередив, що ввiв собi до-
зу iнсулiну. Пiд час прийому хворому стало
зле. Почалися судоми. Встановлено попе-
реднiй дiагноз: гiпоглiкемiчнi судоми вна-
слiдок передозування iнсулiну. Яку першу
допомогу слiд надати?

A. Ввести внутрiшньовенно 5 мл 40% роз-
чину глюкози
B. Дати солодкий чай
C. Ввести iнсулiн 1000 од. пiдшкiрно
D. Ввести внутрiшньовенно 10% розчин
калiю хлориду
E. Ввести спазмолiтики

23. На прийомi у ортодонта пацiєнт 19-ти
рокiв знаходиться на етапi ортодонтично-
го лiкування за допомогою брекет-системи

(технiки прямої дуги) з приводу звужен-
ня зубних рядiв, аномалiї окремих зубiв.
Якi види перемiщення зубiв забезпечую-
ться брекет-системою?

A. Корпусне та похило-обертальне перемi-
щення
B. Зубоальвеолярне подовження та вкоро-
чення
C. Корпусне перемiщення зубiв
D. Дистальне чи медiальне перемiщення
зубiв
E. Вестибулярне чи оральне перемiщення
зубiв

24. При профiлактичному оглядi дитини
13-ти рокiв було встановлено: ясна гiпере-
мованi, набряклi, при доторканнi кровото-
чать. Попереднiй дiагноз: катаральний гiн-
гiвiт. За допомогою якого iндексу можна
встановити ступiнь важкостi процесу?

A. Папiлярно-маргiнально-альвеолярний
iндекс
B. Пародонтальний iндекс Рассела
C. Iндекс Грiна-Вермiльйона
D. Iндекс Федорова-Володкiної
E. CPITN

25. Дiвчинка 16-ти рокiв скаржиться на
кровоточивiсть ясен пiд час чищення зубiв.
Дитина перебуває на диспансерному облi-
ку у лiкаря-гастроентеролога. Об’єктивно:
ясеневi сосочки, ясеневий край помiрно гi-
перемованi, цiанотичнi, з вираженою на-
бряклiстю. Вершини сосочкiв згладженi.
Встановiть попереднiй дiагноз:

A. Хронiчний катаральний гiнгiвiт
B. Виразково-некротичний гiнгiвiт
C. Хронiчний катаральний гiнгiвiт в стадiї
загострення
D. Хронiчний десквамативний гiнгiвiт
E. Хронiчний гiпертрофiчний гiнгiвiт

26. Дитина 12-ти рокiв хворiє другий день,
температура тiла пiдвищена до 38oC , при
обстеженi порожнини рота на слизовiй
оболонцi щiк в дiлянцi постiйних верхнiх
молярiв визначаються плями Фiлатова-
Коплiка-Бельського, якi тампоном не знi-
маються. Ознакою якого захворювання є
цi плями?

A. Кiр
B. Вiтряна вiспа
C. Iнфекцiйний мононуклеоз
D. Синдром Бехчета
E. Стоматит Сеттона

27. Жiнка 63-х рокiв на етапi протезування
повним знiмним протезом на верхнющеле-
пу. Пiд час отримання повного анатомiчно-
го вiдбитку з верхньої щелепи альгiнатною
масою у пацiєнтки виникла рiзка задишка,
блiдiсть шкiрних покривiв, пiдвищена пi-
тливiсть, цiаноз, свистяче дихання. Який
невiдкладний стан розвинувся?
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A. Аспiрацiйна асфiксiя
B. Приступ бронхiальної астми
C. Гострий бронхiт
D. Трахеїт
E. Пiдвищений блювотний рефлекс

28. У хворого 46-ти рокiв пiд час мiсцевої
анестезiї лiдокаїном з’явилися запаморо-
чення, шум у вухах, неприємнi вiдчуття за
грудиною. АТ- 60/40 мм рт.ст., Ps- 120/хв.,
ритмiчний. При аускультацiї легень на всiй
їх протяжностi спастичнi хрипи. З чим по-
в’язане погiршення стану?

A. Анафiлактичний шок
B. Колапс
C. Iнфекцiйно-токсичний шок
D. Тромбоемболiя легеневої артерiї
E. Iнфекцiйний шок

29. Хлопчик 5 рокiв. Дiагноз: хронiчний
гранулюючий перiодонтит 84 зуба. Рент-
генологiчно: запальний процес поширює-
ться до фолiкула постiйного зуба. Яка лi-
карська тактика?

A. Видалення зуба
B. Пломбування кореневих каналiв
резорцин-формалiновою пастою
C. Срiблення карiозної порожнини
D. Залишити зуб вiдкритим до його змiни
на постiйний
E. Пломбування кореневих каналiв цинк-
евгеноловою пастою

30. На обстеженнi у ортодонта пацiєнт 19-
ти рокiв. Позаротової патологiї не має, ор-
тогнатичний прикус. При проведеннi фун-
кцiональних проб вiдхилень вiд норми не
зафiксовано. Чому дорiвнює рiзцева вiд-
стань при максимальному вiдкриттi рота?

A. 40-50 мм
B. 50-60 мм
C. 20-30 мм
D. 30-40 мм
E. 60-70 мм

31. У хворого 56-ти рокiв на прийомi у сто-
матолога пiсля видалення зуба раптово з’я-
вилися пульсуючий головний бiль, запамо-
рочення, шум у вухах, позиви до блювання.
Об’єктивно: шкiрнi покриви вологi, тре-
мор рук, пульс - 100/хв., АТ- 220/140 мм
рт.ст. Якi препарати слiд застосувати пiд
час надання невiдкладної допомоги?

A. Фуросемiд, каптопрес
B. Фуросемiд, церукал
C. Анальгiн, димедрол
D. Фуросемiд, промедол
E. Фуросемiд, адреналiн

32. До лiкаря-стоматолога звернулись ба-
тьки 3-х рiчного хлопчика з метою пiдбору
зубної пасти для дитини. При об’єктивно-
му обстеженнi у хлопчика захворювань зу-
бiв, тканин пародонту та слизової оболон-

ки порожнини рота не виявлено. Яку зубну
пасту можна порекомендувати дитинi?

A. Зубна паста без фтору
B. Зубна паста iз низьким вмiстом фтору
C. Зубна паста iз вмiстом ферментiв
D. Зубна паста iз середнiм вмiстом фтору
E. Зубна паста iз мiнеральними солями

33. У хворого 23-х рокiв слизова оболонка
ретромолярної дiлянки набрякла, гiпере-
мована, 38 зуб вкритий каптуром, пiд час
пальпацiї з-пiд якого видiляється гнiй, тем-
пература тiла - 37,5oC . Яка невiдкладна до-
помога показана в цьому випадку?

A. Розсiчення каптура i антибактерiальна
терапiя
B. Висiчення каптура i антисептична оброб-
ка
C. Розсiчення каптура i знеболення
D. Антибiотикотерапiя i знеболення
E. Видалення 38 зуба

34. У дiвчинки 10-ти рокiв спостерiгається
збiльшення нижньої третини обличчя, губи
змикаються з напруженням, в станi спокою
рот вiдкритий. Спiввiдношення перших по-
стiйних молярiв та тимчасових iкол горби-
кове, вертикальна щiлина у фронтальнiй
дiлянцi - 3 мм. 2 роки назад проведена аде-
ноїдектомiя. До якої диспансерної групи
має бути зарахована дитина?

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

35. У хлопчика 8-ми рокiв спостерiгається
виступаюче вперед пiдборiддя та нижня
губа, згладжена супраментальна борозна,
зворотнє перекриття фронтальної групи
зубiв, спiввiдношення перших постiйних
молярiв та тимчасових iкол мезiальне. До
якої диспансерної групи має бути зарахо-
вана дитина?

A. III диспансерна група
B. IV диспансерна група
C. I диспансерна група
D. II диспансерна група
E. Не потребує диспансеризацiї

36. У хлопчика 12-ти рокiв опуклий про-
фiль, фронтальнi зуби верхньої щелепи ма-
ють вестибулярний нахил, сагiтальнащiли-
на 10 мм, V-подiбне звуження зубних рядiв,
спiввiдношення перших постiйних молярiв
та iкол горбикове. Порушенi функцiї жу-
вання та мовлення. До якої диспансерної
групи має бути зарахована дитина?
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A. IV диспансерна група
B. II диспансерна група
C. III диспансерна група
D. V диспансерна група
E. I диспансерна група

37. До лiкаря звернулись батьки хлопчи-
ка 2-рiчного вiку iз скаргами на наявнiсть
карiозних порожнин на всiх верхнiх пере-
днiх зубах. Порожнини розмiщуються в
пришийкових дiлянках i охоплюють всю
шийку зуба. При об’єктивному обстеженнi
встановлено дiагноз: циркулярний середнiй
карiєс 52, 51, 61, 62 зубiв. Яка лiкарська та-
ктика?

A. Iмпрегнацiя 4%-ним розчином нiтрату
срiбла
B. Призначення електрофорезу з препара-
тами фтору
C. Пломбування карiозних порожнин
D. Призначення електрофорезу з препара-
тами кальцiю
E. Антисептична обробка карiозних поро-
жнин

38. Хвора 55-ти рокiв звернулася до лiкаря
хiрурга-стоматолога зi скаргами на немо-
жливiсть закривання рота, бiль у суглобах.
Об’єктивно: рот вiдкритий, витiкання сли-
ни з рота, невиразна мова. Встановлений
дiагноз: гострий переднiй двобiчний вивих
нижньої щелепи. Яка невiдкладна допомо-
га необхiдна хворiй?

A. Вправлення вивиху. Накладання праще-
подiбної пов’язки. Механiчно-щадна дiєта
B. Знеболюючi препарати, пращеподiбна
пов’язка
C. Направити хвору в щелепно-лицьовий
стацiонар
D. Протизапальнi препарати, пращеподiбна
пов’язка
E. Пращеподiбна пов’язка, фiзiопроцедури

39.На амбулаторний стоматологiчний при-
йом звернувся пацiєнт 52-х рокiв. Пiд час
видалення зуба хворий вiдчув слабкiсть та
втратив свiдомiсть. Шкiра блiда, вкрилась
холодним потом. АТ знизився до 100/70 мм
рт.ст. Реакцiя зiниць на свiтло слабка. Який
невiдкладний стан розвинувся у пацiєнта?

A. Непритомнiсть
B. Колапс
C. Анафiлактичний шок
D. Зупинка серця
E. Зупинка дихання

40. Хворий 34-х рокiв звернувся до
стоматолога-ортопеда. Пiд час препару-
вання у хворого раптом виникли судоми.
Шкiра обличчя синюшного кольору, ускла-
днене дихання, зниження артерiального
тиску, пiна з порожнини рота, аритмiчний
пульс. Який стан виник у даного хворого?

A. Епiлептичний напад
B. Зомлiння
C. Гiпертонiчний криз
D. Анафiлактичний шок
E. Астматичний статус

41. До лiкаря-стоматолога звернулася ма-
ти хлопчика 6,5 рокiв для профiлактичного
огляду дитини. При обстеженнi було вияв-
лено, що фiсури перших молярiв глибокi,
без ознак карiозного процесу, iндекс кп=3.
Який метод профiлактики карiєсу цiєї гру-
пи зубiв найбiльш ефективний?

A. Герметизацiя фiсур
B. Iнвазивне пломбування
C. Прийом препаратiв кальцiю
D. Гiгiєнiчне навчання щодо догляду за
порожниною рота
E. Диспансерний нагляд

42. До стоматолога звернулась жiнка з ди-
тиною 14-ти рокiв з приводу травми 11 зуба
4 години тому. Об’єктивно: вiдкол корон-
ки на 1/3, перкусiя безболiсна, зондування
слабоболiсне. Коротка болiсна реакцiя на
температурнi подразники. При Rg-ому до-
слiдженнi патологiчних змiн немає. Дiї лi-
каря?

A. Вiдновлення зуба, диспансерний нагляд
B. Вiтальна екстирпацiя, з наступним вiд-
новленням коронки
C. Вiтальна ампутацiя, з наступною рестав-
рацiєю зуба
D. Диспансерний нагляд
E. Девiтальна екстирпацiя з наступним
вiдновленням коронки
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1. Пацiєнт 55-ти рокiв звернувся зi скар-
гами на вiдсутнiсть 26 зуба. Об’єктивно:
слизова у дiлянцi видаленого зуба блiдо-
рожевого кольору, зуби, що вiдмежовують
дефект, iнтактнi, стiйкi. 36 зуб на 1/3 корон-
ки випинається у бiк дефекту. Який план
лiкування необхiдно рекомендувати хворо-
му?

A. Депульпування 36 зуба i одночасне
виготовлення мостоподiбного протезу на
верхню щелепу i штучної коронки на 36 зуб
B. Направити на ортодонтичне лiкування з
подальшим ортопедичним лiкуванням
C. Виготовлення тимчасового мостоподi-
бного протезу на перiод вiд 3 до 6 мiсяцiв
з подальшим виготовленням постiйного
мостоподiбного протезу
D. Провести апаратурно-хiрургiчне лi-
кування з подальшим виготовленням
ортопедичного протезу
E. Виготовити мостоподiбний протез з
увiгнутою промiжною частиною

2. До клiнiки звернувся пацiєнт 33-х рокiв
зi скаргами на рухливiсть 22 зуба. В анам-
незi травма зуба 2 роки тому. Об’єктивно:
зуб ранiше не лiкований, рухливiсть 3 сту-
пеня, перкусiя слабкоболiсна. На знiмку -
резорбцiя кореня на 1/3. Найбiльш доцiль-
но буде:

A. Видалити зуб
B. Провести фiзiотерапевтичне лiкування
C. Провести ендодонтичне лiкування i
шинувати зуб
D. Провести резекцiю кореня зуба з пiдса-
дженням кiсткової тканини
E. Спостереження

3. У дитини 14-ти рокiв дiагностовано осте-
областокластому (кiстозна форма). На
рентгенограмi правої половини нижньої
щелепи: вогнище резорбцiї кiсткової тка-
нини iз зоною склерозу навколо. У вогни-
щi ураження виявляються множиннi дрiбнi
порожнини, горизонтальна резорбцiя ко-
ренiв зубiв, що розташованi в зонi пухлини.
Яке лiкування показане хворому?

A. Хiрургiчне
B. Хiмiотерапiя
C. Променева терапiя
D. Комбiноване
E. Симптоматичне

4. Дитина 4-х рокiв перекинула чашку з
окропом на обличчя. Батьки дитини звер-
нулися до стоматолога через годину. Пiд
час огляду в дiлянцi правої щоки визначає-
ться гiперемiя шкiри. Встановлено дiагноз:
термiчний опiк правої щоки I ступеню. Яку
допомогу необхiдно надати дитинi?

A. Застосування аерозолiв з антиоксидан-
тами
B. Обробка шкiри мазями, що адсорбують
ексудат
C. Обробка шкiри розчинами антисептикiв
D. Обробка шкiри ферментами
E. Трансплантацiя шкiри

5. Юнак 14-ти рокiв звернувся з метою про-
фiлактичного огляду. Об’єктивно: ГI за
Федоровим-Володкiною - 3,1 бала, глибокi
фiсури в 16, 26, 36 i 46 зубах. Який профiла-
ктичний засiб є оптимальним для попере-
дження карiєсу в цьому випадку?

A. Герметик
B. Ремiнералiзуючий розчин
C. Лiкувально-профiлактичнi пасти
D. Десенситайзер
E. Фторлак

6. В обласнiй лiкарнi органiзовується сто-
матологiчне вiддiлення на 60 лiжок для на-
дання усiх видiв допомоги, у тому числi й
вiдновлювальних операцiй на обличчi та
щелепах. Скiльки потрiбно розгорнути пе-
рев’язочних та операцiйних у такому вiддi-
леннi?

A. 2 перев’язочнi та 2 операцiйнi
B. 1 перев’язочну та 1 операцiйну
C. 2 перев’язочнi та 1 операцiйну
D. 1 перев’язочну та 2 операцiйнi
E. 3 перев’язочнi та 1 операцiйну

7. Впродовж якого перiоду вiд дня видання
наказу органу охорони здоров’я дiє ква-
лiфiкацiйна категорiя, присвоєна лiкарям,
провiзорам, середньому медичному (фар-
мацевтичному) персоналу?

A. 5 рокiв
B. 3 роки
C. 3,5 роки
D. 6 рокiв
E. 4 роки

8. До лiкаря-стоматолога звернулася ма-
ма з дитиною 6,5 рокiв на профiлактичний
огляд. При оглядi у дитини виявлено пi-
гментовану фiсуру, феномен ”застряган-
ня зонда”, ГI - добрий. Яка тактика лiкаря-
стоматолога?

A. Розкриття фiсури у межах емалi, герме-
тизацiя фiсури
B. Профiлактична герметизацiя фiсур i
слiпих ямок
C. Покриття зубiв фторлаком, проводити
спостереження
D. Пломбування карiозної порожнини,
герметизацiя усiєї фiсури герметиком
E. Професiйна гiгiєна ротової порожнини,
призначення фторвмiсної пасти

9. Згiдно з законодавствомУкраїни ступiнь
процентної втрати працездатностi хворих
та групу iнвалiдностi визначає:
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A. МСЕК
B. Завiдувач вiддiлення
C. Лiкар-куратор
D. ЛКК
E. Головний лiкар

10. При проведеннi уроку гiгiєни в старшiй
групi дитячого садочку лiкар-стоматолог
в iгровiй формi iз залученням дiтей роз-
повiв та продемонстрував методику чис-
тки зубiв. Який це метод санiтарно-
просвiтницької роботи?

A. Активний
B. Пасивний
C. Iндивiдуальний
D. Соцiальний
E. Державний

11. Пацiєнту встановлено дiагноз: екзема-
тозний хейлiт. Вiн вiдмовляється вiд лiку-
вання у лiкаря-стоматолога без наявних
причин. У якiй облiковiй стоматологiчнiй
документацiї фiксується вiдмова пацiєнта
вiд запропонованого лiкарем плану лiку-
вання?

A. В медичнiй картi хворого
B. В листку щоденного облiку
C. В журналi диспансерного облiку
D. В консультативному журналi
E. В щоденнику роботи

12. Якою є норма навантаження стомато-
лога на дитячому та ортодонтичному при-
йомi за змiну при 5-ти денному робочо-
му тижнi, якщо стаж роботи стоматолога
бiльше 7-ми рокiв?

A. 20 УОП
B. 19 УОП
C. 18 УОП
D. 21 УОП
E. 23 УОП

13. Лiкар-стоматолог пiсля проведення ту-
беральної анестезiї був необережний i вко-
ловся забрудненоюголкою.Протягом яко-
го часу лiкар-стоматолог повинен зверну-
тися по допомогу в центр профiлактики та
боротьби зi СНIДом?

A. Не пiзнiше 72 годин пiсля контакту (3
доби)
B. Не звертатися по допомогу
C. Звернутися по допомогу протягом мiсяця
пiсля контакту
D. Звернутися по допомогу протягом тижня
пiсля контакту
E. Звернутися по допомогу через пiвроку
пiсля контакту

14. В ходi лiкування генералiзованого па-
родонтиту у пацiєнта 27-ми рокiв пiд час
кюретажу клiнiчних кишень вiдбулося по-
шкодження гумової рукавички та шкiри
на пальцi лiкаря. Якi дiї першої допомо-
ги є обов’язковими, згiдно з наказом МОЗ
України №955 вiд 05.11.2013 р.?

A. Утримання пошкодженої поверхнi пiд
струменем води
B. Тертя пошкодженого мiсця
C. Витискання кровi з рани
D. Використання розчину етилового спирту
E. Використання йоду

15. Лiкар-стоматолог, пiдсумовуючи за
день роботу, має заповнити ”Щоденник
облiку роботи”. Назвiть номер цiєї форми
первинної облiкової документацiї:

A. 039 - 2/0
B. 039 - 3/0
C. 039 - 4/0
D. 037 - 1/0
E. 037 - 2/0

16. У дитини 10-ти рокiв температура тiла -
38,0oC . Припухлiсть м’яких тканин навко-
ло верхньої щелепи справа. В порожнинi
рота: коронка 14 зуба зруйнована, слизо-
ва оболонка в дiлянцi цього зуба гiпере-
мована, перехiдна складка згладжена, при
пальпацiї болюча. Встановлено дiагноз:
гострий гнiйний одонтогенний перiостит
верхньої щелепи вiд 14 зубу. Яку тактику
мiсцевого лiкування слiд обрати в цьому
випадку?

A. Видалення 14 зуба, перiостотомiя
B. Перiостотомiя, полоскання антисептика-
ми
C. Ендодонтичне лiкування 14 зуба, УВЧ-
терапiя
D. Перiостотомiя, ендодонтичне лiкування
14 зуба
E. Видалення 14 зуба, полоскання антисе-
птиками

17. Дитина 6-ти рокiв прикусила язик, вна-
слiдок чого утворилася рана з кровотечею.
Батько дитини звернувся до стоматолога
через пiвгодини. Пiд час огляду в дiлян-
цi кiнчика язика визначається рана, з не-
рiвними краями, розмiром до 0,8 см. Вста-
новлено дiагноз: укушена рана язика. Яку
допомогу необхiдно надати дитинi першо-
чергово?

A. Первинна хiрургiчна обробка рани
B. Антисептична обробка пошкодженої
дiлянки
C. Введення протиправцевої сироватки
D. Призначення антибiотикiв широкого
спектру дiї
E. Холод у першi 2 доби, а далi - тепловi
процедури

18. У дитини 7-ми рокiв температура тiла -
38,0oC . Болiсна припухлiсть м’яких тканин
нижньої щелепи в дiлянцi 84 зуба. Перехi-
дна складка згладжена, слизова оболонка
гiперемована, пiд час пальпацiї спостерi-
гається симптом флуктуацiї. Встановлено
дiагноз: гострий гнiйний одонтогенний пе-
рiостит нижньої щелепи вiд 84 зуба. Яку
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тактику мiсцевого лiкування в даному ви-
падку слiд обрати?

A. Видалення 84 зуба, перiостотомiя
B. Двобiчна перiостотомiя, ендодонтичне
лiкування 84 зуба
C. Ендодонтичне лiкування 84 зуба, УВЧ-
терапiя
D. Видалення 84 зуба, полоскання антисе-
птиками
E. Двобiчна перiостотомiя, полоскання
антисептиками

19. Пацiєнт 68-ми рокiв звернувся зi скарга-
ми на наявнiсть утворення на слизовiй обо-
лонцi нижньої губи, що з’явилося близько
6 мiсяцiв тому. Об’єктивно: виразка непра-
вильної форми, слабкоболiсна, дiаметром
1,5 см, кровоточить вiд дотику, краї вивер-
нутi. До якого спецiалiста слiд направити
цього пацiєнта для консультацiї?

A. Онколога
B. Гематолога
C. Фтизiатра
D. Нарколога
E. Алерголога

20. Мати дiвчинки 1-го мiсяця звернулася до
щелепно-лицевого хiрурга зi скаргами на
наявнiсть у дитини дефекту тканин верх-
ньої губи, неможливiсть ссати груди i при-
родно харчуватися. Пiд час огляду дитини
визначається лiвобiчний дефект верхньої
губи, який розповсюджується на 2/3 висоти
губи, з порушенням цiлiсностi лiнiї Купiдо-
на та кругового м’яза. Комiрковий вiдро-
сток верхньої губи та пiднебiння клiнiчно
не змiненi. Який дiагноз можна поставити
в цьому випадку?

A. Вроджена неповна iзольована лiвобiчна
щiлина верхньої губи
B. Вроджена прихована лiвобiчна щiлина
верхньої губи
C. Вроджена повна iзольована лiвобiчна
щiлина верхньої губи
D. Вроджена наскрiзна лiвобiчна щiлина
верхньої губи
E. Вроджена неповна iзольована правобi-
чна щiлина верхньої губи

21. Мати звернулася до лiкаря з двомiся-
чним хлопчиком, в якого спостерiгається
втягнутiсть шкiри в проекцiї лiвої колон-
ки верхньої губи з западиною на червонiй
облямiвцi. Який дiагноз є найбiльш iмовiр-
ним?

A. Вроджена прихована лiвобiчна щiлина
верхньої губи
B. Колобома
C. Посттравматичний рубець верхньої губи
D. Вроджена часткова лiвобiчна щiлина
верхньої губи
E. Вроджена наскрiзна лiвобiчна щiлина
верхньої губи

22. Немовля має клиноподiбний дефект
верхньої губи злiва на всю висоту,
включаючи й нижнiй вiддiл носового ходу,
дефект альвеолярного вiдростка, твердого
та м’якого пiднебiння. Крило носа дефор-
моване. Червона облямiвка пiднiмається
по краю дефекту. Який дiагноз є найбiльш
iмовiрним?

A. Вроджена наскрiзна щiлина верхньої
губи та пiднебiння
B. Колобома
C. Посттравматичний дефект верхньої губи
та пiднебiння
D. Вроджена повна iзольована лiвобiчна
щiлина верхньої губи
E. Вроджена неповна iзольована лiвобiчна
щiлина верхньої губи

23. До клiнiки дитячої хiрургiчної стома-
тологiї звернулися батьки дитини, в якої
є вроджена вада верхньої губи. Об’єктив-
но: повний дефект верхньої губи злiва, лiве
крило носа сплющене, комiрковий вiдро-
сток та пiднебiння цiле. Маса дитини при
народженнi 3,500 кг, соматично здорова. В
якому вiцi дитинi слiд виконати первинну
хейлопластику?

A. 3-6 мiсяцiв
B. 1,5-2 мiсяцi
C. 1 рiк
D. На першому мiсяцi життя
E. 6,5-7 мiсяцiв

24. Хворий 76-ти рокiв протягом 6 мiсяцiв
перебуває пiд наглядом у невропатолога з
дiагнозом: невралгiя III гiлки трiйчастого
нерва. Протягом декiлькох мiсяцiв хворий
отримував медикаментозну терапiю, фiзiо-
терапiю. Динамiка стану хворого вiдсутня.
Скаржиться на короткочасний, нападопо-
дiбний бiль у нижнiй щелепi. З метою кон-
сультацiї та подальшого лiкування був на-
правлений до хiрурга-стоматолога. Яке лi-
кування буде доцiльним у першу чергу в
цьому випадку?

A. Блокада анестетиком
B. Коагуляцiя нерву
C. Невротомiя
D. Алкоголiзацiя нерву
E. -

25. Дитячий лiкар-стоматолог обслуговує
дiтей в умовах дитячої стоматологiчної по-
лiклiнiки згiдно з планом оглядiв, узгодже-
них з вiддiлом освiти. Яку органiзацiйну
форму планової санацiї застосовує лiкар у
роботi?

A. Централiзована форма
B. Децентралiзована форма
C. За зверненням
D. Планова форма
E. Iндивiдуальна форма

26. Дитинi 5 рокiв. Пiд час визначення гiгiє-
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нiчного iндексу за Федоровим-Володкiною
шiсть нижнiх фронтальних зубiв забарви-
лися на 1/2 поверхнi коронки. Який гiгiєнi-
чний стан порожнини рота?

A. Поганий
B. Добрий
C. Незадовiльний
D. Задовiльний
E. Дуже поганий

27. До лiкаря-стоматолога з’явилися ба-
тьки 7-мiсячної дитини з метою профiла-
ктичного огляду. Лiкар оглянув дитину та
дав рекомендацiї з догляду за порожниною
рота. Який засiб iндивiдуальної гiгiєни не-
обхiдно використовувати для очищення зу-
бiв дитини до 1-го року?

A. М’яку гумову щiтку-напальцiвник
B. Дитячу зубну щiтку та гiгiєнiчну зубну
пасту
C. Дитячу зубну щiтку та кальцiєвмiсну
зубну пасту
D. Ватний тампон з гiгiєнiчною пастою
E. Дитячу зубну щiтку та фторвмiсну зубну
пасту

28. До лiкаря-стоматолога звернулися ба-
тьки 3-рiчної дiвчинки з метою пiдбору
зубної пасти для профiлактики карiєсу у
дитини. Пiд час об’єктивного обстеження
в дитини не виявлено захворювань зубiв,
тканин пародонту та слизової оболонки
порожнини рота. Яку зубну пасту треба
призначити дитинi?

A. Зубну пасту без фтору з вмiстом кальцiю
B. Зубну пасту з середнiм вмiстом фтору та
кальцiєм
C. Зубну пасту з низьким вмiстом фтору та
кальцiєм
D. Зубну пасту з високим вмiстом фтору та
кальцiєм
E. Зубну пасту на вiдварi трав

29. Для оцiнки гiгiєнiчного стану ротової
порожнини в пiдлiтка 14-ти рокiв на 14, 11,
26, 31, 34, 46 зубах визначали товщину зу-
бного нальоту за допомогою зонда в при-
шийковiй дiлянцi зубiв. Який гiгiєнiчний
iндекс вивчався?

A. Silness-Loe (Сiлнес-Лое)
B. Green-Vermillion (Грiна-Вермiльйона)
C. Ramfiord (Рамфйорда)
D. Stallard (Стелларда)
E. Федорова-Володкiної

30. Для проведення первинної профiлакти-
ки стоматологiчних захворювань рекомен-
довано провести фторування води. Яка се-
редня концентрацiя фтору повинна бути у
штучно фторованiй водi в умовах помiрно-
го клiмату?

A. 0,8-1,2 мг/л
B. 1,1-1,5 мг/л
C. 2,0-6,0 мг/л
D. 1,5-2,0 мг/л
E. 0,1-0,3 мг/л

31. Пацiєнт 57-ми рокiв пiд час проведен-
ня мандибулярної анестезiї Sol. Scandonesti
3% - 0,8 мл для видалення 38 зуба по-
скаржився на головний бiль, знепритомнiв.
Шкiра обличчя вкрита липким потом, цiа-
нотична, дихання часте, АТ- 70/45 мм рт.ст.,
Ps- 40/хв. Лiкарем дiагностовано судинний
колапс. Яку невiдкладну допомогу необхi-
дно надати хворому?

A. Кофеїн, кордiамiн
B. Еуфiлiн, лазикс
C. Мезатон, анальгiн
D. Дибазол, папаверин
E. Лазикс, реланiум

32. Пацiєнт 45-ти рокiв пiсля падiння отри-
мав травму вилицi злiва. Спостерiгається
носова кровотеча, утруднене вiдкривання
рота, обмеженi бiчнi рухи нижньої щеле-
пи. Встановлено дiагноз: перелом виличної
кiстки та дуги злiва. Яку першу допомогу
повинен надати лiкар хiрург-стоматолог?

A. Знеболювальнi, седативнi, зупинка кро-
вотечi
B. Тiльки стацiонарне лiкування
C. Знеболювальнi, седативнi препарати
D. Пальцеве вправлення фрагментiв вили-
чної кiстки
E. Тампонада лiвої верхньощелепної пазухи

33. Пацiєнту 9-ти рокiв з декомпенсованою
формою карiєсу та хронiчним катараль-
ним гiнгiвiтом складається iндивiдуальна
програма профiлактики: на якi захворю-
вання найчастiше може бути направлена
первинна профiлактика в дитячiй стомато-
логiї?

A. Карiєс i гiнгiвiт
B. Карiєс i пародонтит
C. Карiєс i пульпiт
D. Гiнгiвiт i пародонтит
E. Хронiчнi форми гiнгiвiту

34. При оглядi пацiєнта 7-ми рокiв виявле-
на передчасна втрата 85 зуба. З анамнезу
з’ясовано, що зуб був видалений з приводу
ускладненого карiєсу 2 мiсяцi тому. Який
ортодонтичний апарат слiд застосувати для
профiлактики виникнення зубощелепної
аномалiї у даному випадку?

A. Розпiрка мiжзубна
B. Апарат з гвинтом
C. Апарат Брюкля
D. Мiофункцiональний трейнер
E. Активатор Андрезена-Гойпля



Надання допомоги стоматологiчним хворим, що потребують особливої тактики ведення 77

1. Хворий 44-х рокiв скаржиться на
наявнiсть асиметрiї обличчя, збiльшення
лiмфатичних вузлiв шиї. Хворiє протя-
гом кiлькох мiсяцiв. Об’єктивно: асиметрiя
обличчя внаслiдок iнфiльтрацiї тканин пi-
дочної дiлянки праворуч, де вона має си-
нюшний вiдтiнок. У товщi iнфiльтрату -
”холоднi” гнiйники. Вiдзначається дефект
слизової оболонки присiнку рота, оголена
лицьова стiнка гайморової пазухи. Є явища
казеозного розпаду стiнок гайморової па-
зухи. Пiдщелепнi лiмфатичнi вузли - пло-
тнi, спаянi. Який найбiльш iмовiрний дiа-
гноз?

A. Туберкульоз верхньої щелепи
B. Актиномiкотичне ураження верхньої
щелепи
C. Сифiлiтичне ураження верхньої щелепи
D. Остеомiєлiт верхньої щелепи
E. Саркома верхньої щелепи

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

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

3. Хворий 54-х рокiв скаржиться на сухiсть,
вiдчуття гiркоти в ротi, порушення смаку.
Об’єктивно: язик набряклий. Спостерiга-
ються явища атрофiї ниткоподiбних сосо-
чкiв, десквамацiї епiтелiю, наявнiсть боро-
зенок на спинцi. Пiднебiння має жовтувате
забарвлення. При якому захворюваннi мо-
жуть спостерiгатися такi прояви на слизо-
вiй оболонцi порожнини рота?

A. Хронiчний гепатит
B. Виразкова хвороба шлунка
C. Гiпоацидний гастрит
D. Серцево-судинна недостатнiсть
E. Цукровий дiабет

4. Дитина 11-ти рокiв скаржиться на бiль в
порожнинi рота, особливо при вживаннi
їжi, неприємний запах з рота. Об’єктив-
но: температура тiла - 38,6oC , стан сере-
дньої тяжкостi. Шкiра обличчя та слизо-
ва оболонка порожнини рота блiдi. На тлi
незначної гiперемiї i набряку спостерiгає-
ться некроз ясенних сосочкiв, маргiналь-
ного краю ясен у фронтальнiй дiлянцi ни-
жньої щелепи. Регiональнi лiмфатичнi ву-
зли збiльшенi, спаянi з пiдлеглими ткани-
нами. Консультацiя якого фахiвця необхi-
дна?

A. Гематолога
B. Психоневролога
C. Iмунолога
D. Ендокринолога
E. Дерматолога

5. Жiнка 27-ми рокiв, вагiтна (I триместр),
токсикоз раннього перiоду. Пiд час пер-
винного вiдвiдування встановлено дiагноз:
хронiчний середнiй карiєс на контактних
поверхнях зубiв 12 та 13, 11 та 21, 43 та 44.
Пiд час лiкування зубiв 43, 44 пiдсилилася
нудота, з’явилися позиви до блювоти. Лi-
кар встиг запломбувати зуби 43, 44. Яка
тактика лiкаря стосовно лiкування iнших
зубiв буде найрацiональнiшою?

A. Закiнчити лiкування зубiв у II триместрi
B. Дати вагiтнiй протиблювотний засiб та
закiнчити лiкування
C. Вiдкласти лiкування до народження
дитини
D. Пломбування порожнин дентин-пастою,
через 6 мiсяцiв - композитнi пломби
E. Спостереження карiозного процесу

6. Пацiєнтка 19-ти рокiв звернулася до
лiкаря-стоматолога зi скаргами на тем-
ний колiр зубiв верхньої та нижньої ще-
лепи. Об’єктивно: зуби iнтактнi, колiр А4
за шкалою Vita. Спостерiгається незначна
кiлькiсть м’якого зубного нальоту в при-
шийковiй дiлянцi всiх зубiв. Пацiєнтка по-
вiдомила, що вагiтна (другий триместр).
Яка тактика лiкаря-стоматолога найбiльш
доцiльна?

A. Провести професiйну гiгiєну порожнини
рота
B. Провести вiтальне вiдбiлювання всiх
зубiв
C. Провести вiтальне вiдбiлювання фрон-
тальних зубiв
D. Провести мiкроабразiю всiх зубiв
E. Не здiйснювати нiяких манiпуляцiй

7. На прийом до хiрурга-стоматолога звер-
нулася хвора 23-х рокiв iз приводу хронi-
чного гранулюючого перiодонтиту 24 зу-
ба, який лiкувався ранiше. З анамнезу - у
хворої є дитина на грудному вигодовуван-
нi. Пiсля обстеження лiкар визначив пока-
зання для видалення 24 зуба. Яку тактику
ведення хворої слiд обрати?

A. Пiсля видалення пропустити годування
B. Видалення зуба пiд загальним знеболю-
ванням
C. Видалення вiдкласти до закiнчення ла-
ктацiї
D. Провести видалення без будь-яких осо-
бливостей
E. Спрямувати хвору на консультацiю до
педiатра

8. Хворий 45-ти рокiв звернувся до хiрурга-
стоматолога зi скаргами на наявнiсть ви-
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разки на язицi, яка викликає бiль, кровоте-
чу пiд час прийому їжi, розмовi; дно вираз-
ки зернисте. В ходi огляду та пiсля застосу-
вання додаткових методiв дослiдження був
встановлений дiагноз: туберкульозна ви-
разка слизової оболонки. Куди необхiдно
направити хворого на лiкування?

A. Направити хворого до туберкульозного
диспансеру
B. Направити хворого дощелепно-лицевого
вiддiлення
C. Направити хворого до iнфекцiйного
вiддiлення
D. Направити хворого до хiрургiчного
вiддiлення
E. Направити хворого на амбулаторно-
полiклiнiчне лiкування

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

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

10. Дитина 12-ти рокiв скаржиться на са-
мовiльний нападоподiбний бiль у нiчний
час в дiлянцi нижнiх зубiв злiва. Пiд час
об’єктивного огляду на жувальнiй поверх-
нi 36 зуба глибока карiозна порожнина, за-
повнена залишками їжi та розм’якшеним
дентином, порожнина розмiщена в межах
парапульпарного дентину. Зондування дна
карiозної порожнини рiзко болiсне, термо-
проба - рiзко позитивна, перкусiя безбо-
лiсна. З анамнезу: алергiя на анестетики.
Оберiть найдоцiльнiший метод лiкування:

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

11. Хворий 70-ти рокiв скаржиться на
стирання зубiв, естетичний недолiк, по-
рушення жування, бiль у скронево-
нижньощелепних суглобах. Об’єктивно:
зубнi ряди iнтактнi, генералiзоване сти-
рання зубiв обох щелеп до альвеолярного
вiдростка. Мiжальвеолярна висота зниже-
на на 12 мм. В анамнезi iнфаркт мiокарда.
Який протез доцiльно виготовити хворо-
му?

A. Покривний
B. Суцiльнолитий
C. Бюгельний
D. Частковий знiмний з металевим базисом
E. Лiкування неможливе

12. Хворий 32-х рокiв звернувся з двобi-
чним збiльшенням привушних слинних за-
лоз (пальпацiя слинних залоз безболiсна,
на УЗД патологiї не виявлено). З анамнезу
вiдомо, що пацiєнт хворiв на ГРВI 10 днiв
тому. Який дiагноз можна встановити?

A. Постгрипозний вiрусний паротит
B. Хронiчний iнтерстицiальний паротит
C. Хронiчний паренхiматозний паротит
D. Привушний лiмфаденiт
E. Кiсти привушних дiлянок

13. На консультацiю до щелепно-лицевого
хiрурга звернулися вихователi дiвчинки,
вiк якої 1,5 роки. Дитина мешкає в дитячо-
му будинку. Пiд час огляду виявлено: м’яке
пiднебiння та 2/3 твердого пiднебiння подi-
ленi надвоє. Лемiш виступає в щiлину не-
зрощення. Верхня губа та комiрковий вiд-
росток цiлi. В якому вiцi дитинi необхiдно
провести ураностафiлопластику?

A. 1,5-2 роки
B. 6 рокiв
C. 18 рокiв
D. 2-3 мiсяцi
E. 10 рокiв

14. Пацiєнт 37-ми рокiв скаржиться на не-
зручнiсть пережовування, дискомфорт при
змиканнi зубних рядiв, iнколи незначнi бо-
льовi вiдчуття, якi з’явилися пiсля викона-
ного 2 днi тому протезування. Об’єктивно:
при змиканнi зубних рядiв визначається
вiдсутнiсть контакту у фронтальнiй групi
зубiв на 1 мм. Виявлено передчасний кон-
такт у боковiй дiлянцi порожнини рота на
однiй з виготовлених штучних металевих
коронок. Яким чином краще допомогти
хворому?

A. Переробити штучну коронку
B. Пришлiфувати природний зуб-антагонiст
C. Пришлiфувати штучну коронку
D. Порадити потерпiти
E. Не звертати уваги

15. Пацiєнтцi 67-ми рокiв були виготовле-
нi повнi знiмнi протези на верхню та ни-
жню щелепи. Звернувшись зi скаргами на
вiдчуття печiння, почервонiння та набряк
в порожнинi рота, хвора повiдомила, що
протези були їй виданi 6 днiв тому. Пiд час
обстеження був поставлений дiагноз: го-
стрий протезний стоматит. Якi манiпуляцiї
необхiдно здiйснити?
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A. Зняти протези, провести алергологiчнi
проби
B. Виготовити новi протези на обидвi щеле-
пи з металевими базисами
C. Провести перебазування виготовлених
протезiв м’якою пластмасою
D. Призначити внутрiшньо-
гiпосенсибiлiзувальну терапiю i накласти
виготовленi протези
E. Призначити мiсцево кортикостероїди i
накласти виготовленi протези

16. Пацiєнтка 62-х рокiв звернулася зi скар-
гами на металевий присмак та печiння в по-
рожнинi рота, якi з’явилися 2 мiсяцi тому,
пiсля фiксацiї мостоподiбного протезу на
нижнiй щелепi. Об’єктивно: на нижнiй ще-

лепi штамповано-паяний мостоподiбний
протез з опорою на 43 та 46, на верхнiй
щелепi суцiльнолитий мостоподiбний про-
тез з опорою на 24 та 27. Слизова оболонка
порожнини рота та язика гiперемована, на-
брякла. Яка причина даного ускладнення?

A. Рiзнорiднiсть конструктивних матерiалiв
протезiв
B. Алергiчна реакцiя на конструктивнi
матерiали
C. Токсична реакцiя на конструктивнi мате-
рiали
D. Iнфекцiйнi захворювання слизової обо-
лонки порожнини рота
E. Супутнi соматичнi захворювання
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