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1. Чоловiк 43-х рокiв звернувся до лi-
каря зi скаргами на бiль при ковтаннi,
обмежене вiдкривання рота, погiршення
загального самопочуття. Декiлька днiв
тому болiв зруйнований 37 зуб, потiм з’я-
вився бiль при ковтаннi i обмеження вiд-
кривання рота. Об’єктивно: невеликий
м’який набряк в лiвiй пiдщелеповiй дi-
лянцi. Пальпується збiльшений лiмфати-
чний вузол. Рот вiдкривається на 1,5 см.
Спостерiгається набряк лiвої пiднебiн-
ної дужки та бiчної стiнки глотки. 37 зуб
зруйнований, слизова оболонка навколо
зуба набрякла, перкусiя слабко болюча.
Поставте дiагноз:

A. Одонтогенна навкологлоткова фле-
гмона
B. Одонтогенна крило-щелепна флегмо-
на
C. Одонтогенна пiднижньощелепна флег-
мона
D.Паратонзилярний абсцес
E. Гострий пiдщелепний лiмфаденiт

2. У хворої 68-ми рокiв протягом року
з’явилась тугорухомiсть i помiрний бiль
в лiвому скронево-нижньощелепному су-
глобi, який посилюється наприкiнцi до-
би, пiсля переохолодження, або пiсля
довгої розмови. Iнколи з’являється хруст
у суглобi. Поставте попереднiй дiагноз:

A. Хронiчний артрит
B. Артроз
C. Больова дисфункцiя суглоба
D. Гострий артрит
E. Кiстковий анкiлоз

3. Хлопчиковi 6 рокiв. Вiдкривання рота
вiльне. Альвеолярний вiдросток верхньої
щелепи цiлий, але м’яке i тверде пiдне-
бiння незрощене до рiвня 16, 26 зубiв.
Має трикутну форму. Мова невиразна.
М’яке пiднебiння вкорочене. Дитина на-
родилася з даною вадою. Який iмовiрний
дiагноз?

A. Часткове незрощення пiднебiння
B. Повне незрощення пiднебiння
C. Приховане незрощення пiднебiння
D. Комбiноване незрощення пiднебiння
E. -

4. Жiнка 28-ми рокiв лiкується з приво-
ду фурункула лiвої щоки. Раптово стан
хворої погiршився. З’явився рiзкий го-
ловний бiль, пiдвищилася температура
до 39,5oC , збiльшився набряк щоки, з’я-
вився iнфiльтрат у виглядi тяжа, що йде
до внутрiшнього кута ока. Який iмовiр-
ний дiагноз?

A. Тромбофлебiт лицевих вен
B.Флегмона пiдочної дiлянки
C. Бешиха
D. Карбункул лiвої щоки
E. -

5. Хворий 38-ми рокiв надiйшов iз трав-
мою щелепно-лицевої дiлянки. Встанов-
лено попереднiй дiагноз: перелом верх-
ньої щелепи, ускладнений переломом
основи черепа. Який симптом буде свiд-
чити про перелом основи черепа?

A. Лiкворея
B. Кровотеча з носу
C. Кровотеча з зовнiшнього слухового
проходу
D. Симптом ”окулярiв”
E. -

6. У хворого 40-ка рокiв внаслiдок трав-
ми визначається рухливiсть кiсток носа,
набряк м’яких тканин лiвої виличної дi-
лянки, крововилив в склеру лiвого ока.
Симптом сходинки по нижньому краю
орбiти з двох сторiн. Вiдкритий прикус,
носова кровотеча. Яким буде попереднiй
дiагноз?

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

7. Як називається пухлина, що походить
з епiтелiю емалевого органа або зали-
шкiв ембрiонального епiтелiю типу клi-
тин Малассе i є найбiльш поширеною пу-
хлиною одонтогенного генезу?

A.Амелобластома
B.Одонтома
C.Мiксома
D.Фiброма
E.Цементома

8. Пацiєнт 18-ти рокiв звернувся в стома-
тологiчну полiклiнiку для профiлакти-
чного огляду. Пiсля обстеження був по-
ставлений дiагноз: гострий поверхневий
карiєс 37 i 47 зубiв. Якi патоморфологi-
чнi змiни спостерiгаються при гострому
поверхневому карiєсi?

A. Руйнування емалевих призм
B.Пiдповерхнева демiнералiзацiя емалi
C. Пiдповерхнева демiнералiзацiя емалi i
утворення зони прозорого дентину
D. Пiдповерхнева демiнералiзацiя емалi i
утворення зони замiсного дентину
E. -

9. Дитина 5-ти рокiв скаржиться на бiль
у зубi вiд холодного та солодкого. При
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об’єктивному оглядi на жувальнiй по-
верхнi 65 зуба виявлена карiозна поро-
жнина з вузьким вхiдним отвором, пiд-
ритi краї емалi бiлого кольору, плащовий
дентин свiтло-жовтий, м’який, знiмається
пластами. Визначте iмовiрний дiагноз:

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

10. Хворий 40-ка рокiв звернувся до
лiкаря-стоматолога зi скаргами на розр-
остання ясенних сосочкiв. Пацiєнт хворiє
на епiлепсiю, приймає препарат ”Дифе-
нiн”. Об’єктивно: ясеннi сосочки збiльше-
нi, з вестибулярної поверхнi фронтальної
групи зубiв перекривають коронки зу-
бiв на 1/3. Сосочки щiльної консистенцiї,
блiдо-рожевого кольору, блискучi. Який
остаточний дiагноз?

A. Гiпертрофiчний гiнгiвiт, фiброзна
форма
B. Хронiчний катаральний гiнгiвiт
C. Гiпертрофiчний гiнгiвiт, набрякла
форма
D.Фiброматоз ясен
E. Генералiзований пародонтит, хронiчний
перебiг

11. У хворого пiсля введення новокаїну
для проведення провiдникової анестезiї
виник анафiлактичний шок. Яку з назва-
них речовин слiд ввести хворому в першу
чергу?

A. Адреналiн
B. Дексаметазон
C. Димедрол
D. Кордiамiн
E. Еуфiлiн

12. Чоловiк 47-ми рокiв звернувся до
лiкаря-стоматолога зi скаргами на бiль
в дiлянцi нижньої щелепи праворуч i за-
гальну слабкiсть. Об’єктивно: ясна на-
бряклi, гiперемованi, вiдзначається вiд-
кладення зубного каменю. В 46 зубi на
медiальнiй поверхнi пломба, контактний
пункт вiдсутнiй. На слизовiй оболонцi
навколо 46 зуба з вестибулярної поверхнi
ближче до ясенного краю - щiльний болi-
сний iнфiльтрат, вiдзначається флюктуа-
цiя. Рухливiсть 46 зуба - II ступеня, 45 i 47
зубiв - I ступеня. Пiдщелепнi лiмфатичнi
вузли праворуч збiльшенi, злегка болiснi
при пальпацiї. Який остаточний дiагноз?

A.Пародонтальний абсцес
B. Гострий перiостит
C. Загострення локалiзованого пародон-
титу
D. Загострення катарального гiнгiвiту
E. Загострення хронiчного перiодонтиту

13. Розповсюдженiсть або загальна пло-
ща опiкiв визначає потребу в переливан-
нi рiдини та дозах лiкувальних препара-
тiв. У хворого 35-ти рокiв визначаються
термiчнi опiки шкiри обличчя та шиї. Ви-
значте площу опiку:

A. 9%
B. 4%
C. 18%
D. 15%
E. 20%

14.Пацiєнту 30-ти рокiв був поставлений
дiагноз: гострий гнiйний пульпiт 16 зу-
ба. Пiсля знеболення стоматолог вико-
нав розкриття порожнини 16 зуба. На днi
пульпової камери лiкар побачив чоти-
ри устя кореневих каналiв. Який корiнь
першого моляра верхньої щелепи найча-
стiше має два кореневих канали?

A.Щiчно-медiальний
B.Пiднебiнний
C.Щiчно-дистальний
D.Медiально-язиковий
E. -

15. У хворого 18-ти рокiв на вестибуляр-
нiй поверхнi 11 зуба матова пляма 2х3 мм
в дiаметрi, напiвовальної форми. Коли
з’явилася пляма, юнак не пам’ятає. Який
об’єктивний тест буде найбiльш iнфор-
мативним при проведеннi диференцiаль-
ної дiагностики у цього хворого?

A. Вiтальне фарбування
B. Електроодонтодiагностика
C. Зондування
D. Термодiагностика
E. Рентгенографiя

16.Хвора 62-х рокiв скаржиться на появу
болiсної виразки, яка з’явилася близь-
ко 5 мiсяцiв тому на бiчнiй поверхнi
язика праворуч. При оглядi утворення
має розмiри 0,5-1,5см, поверхневе, непра-
вильної форми. Оточуючi тканини гiпе-
ремованi та набряклi. Пальпацiя утво-
рення болiсна, порожнина рота не сано-
вана, фiксацiя протеза на нижнiй щелепi
незадовiльна. Який попереднiй дiагноз?

A. Декубiтальна виразка
B. Туберкульозна виразка
C. Сифiлiтична виразка
D. Ерозивна форма лейкоплакiї
E. Хронiчний афтозний стоматит
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17. Дiвчинка 8-ми рокiв скаржиться на
”ранки” в кутах рота. Об’єктивно: в ку-
тах рота глибокi трiщини iз щiльними
краями, що виступають над рiвнем шкi-
ри. Шкiра в цих мiсцях дещо гiперемова-
на, є явища мацерацiї. При вiдкриттi рота
спостерiгаються болiснiсть i кровоточи-
вiсть. З анамнезу: тиждень тому дитина
закiнчила курс антибiотикотерапiї з при-
воду пневмонiї. Який передбачуваний дi-
агноз?

A.Мiкотичний ангулярний хейлiт
B. Афти Сеттона
C. Стрептококовий ангулярний хейлiт
D. Хронiчнi трiщини губ
E.Медикаментозний стоматит

18. Пацiєнт 15-ти рокiв завершив лiку-
вання скупченостi зубiв II ступеня за до-
помогою брекет-технiки без видалення
окремих зубiв. Визначте термiн подаль-
шого диспансерного спостереження:

A. До прорiзування третiх молярiв
B. Протягом усього життя
C. До прорiзування других молярiв
D.Протягом 2-х рокiв
E. Спостереження не потрiбне

19. Хворого 1953 р.н. госпiталiзовано у
щелепно-лицеве вiддiлення на 5 добу пi-
сля операцiї атипового видалення 48 зу-
ба, з дiагнозом: одонтогенна флегмо-
на дна порожнини рота та шиї право-
руч. Незважаючи на повноцiнний роз-
тин, дренування та адекватну протиза-
пальну, протимiкробну, дезiнтоксикацiй-
ну, загальнозмiцнюючу терапiю - само-
почуття хворого погiршилося: темпера-
тура тiла - 40oC , пульс - 110-140/хв, за-
духа, бiль за грудиною. Яке ускладнення
розвинулося у пацiєнта?

A.Медiастенiт
B. Сепсис
C. Пневмоторакс
D. Iнфаркт легенiв
E. Iнфаркт мiокарду

20. Хвора 36-ти рокiв скаржиться на
перiодичний бiль на нижнiй щелепi в дi-
лянцi 48 зуба, що прорiзується. Обличчя
симетричне. Слизова оболонка в правiй
ретромолярнiй дiлянцi пастозна, пальпа-
цiя слабкоболiсна. На рентгенограмi ви-
значається дистопiя 48 зубу. Який iмовiр-
ний дiагноз?

A. Хронiчний перикоронарит
B. Виразковий стоматит
C. Гострий серозний перiостит
D. Локалiзований пародонтит
E. Хронiчний гранулюючий перiодонтит

21.У хворого одностороннiй лiнiйний пе-

релом в дiлянцi кута нижньої щелепи.
Зроблена iммобiлiзацiя з накладенням
двущелепної назубної дротяної шини iз
зачiпними петлями i мiжщелепним ела-
стичним витягуванням. Загоєння перебi-
гало без ускладнень. Який оптимальний
термiн для зняття шини?

A. Через 3 тижня
B. Через 10 днiв
C. Через 2 тижнi
D. Через тиждень
E. Через 1 мiсяць

22. При оглядi потерпiлого з поранен-
ням в дiлянцi дна порожнини рота вияв-
лено значну гематому з поширенням на
шийний вiддiл та значний набряк м’яких
тканин дна порожнини рота i шиї, який
з часом посилюється. При даному ста-
нi виникає загроза розвитку стенотичної
асфiксiї. Який вид невiдкладної допомоги
необхiдно надати хворому?

A.Проведення трахеотомiї
B. Введення лобелiну
C. Застосування кисневої маски
D.Фiксацiя язика
E. Проведення первинної хiрургiчної
обробки рани

23. У дитини 6-ти рокiв спостерiгається
асиметрiя обличчя за рахунок недорозви-
нення правої половини нижньої щелепи,
рiзке обмеження вiдкривання рота, не-
можливiсть нормального вживання їжi.
В анамнезi: травма, перенесена пiд час
пологiв. На ортопантомограмi визначає-
ться рiзка деформацiя правого суглобо-
вого вiдростка нижньої щелепи, сугло-
бова щiлина не проявляється. Кут щеле-
пи деформований, визначається ”шпора”.
Яким буде дiагноз?

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

24. Опитавши пацiєнта i оглянувши йо-
го порожнину рота, стоматолог поставив
дiагноз: виразково-некротичний гiнгiвiт.
Призначення якої групи препаратiв за-
гальної дiї буде показане у данiй клiнi-
чнiй ситуацiї?

A.Антибактерiальних
B.Протигрибкових
C. Кератопластикiв
D.Цитостатикiв
E.Противiрусних

25. Пацiєнт звернувся до стоматолога зi
скаргами на деформацiю альвеолярного
вiдростка верхньої щелепи. Об’єктивно:
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коронкова частина 12 зуба на 2/3 вiднов-
лена пломбою, перкусiя безболiсна, сим-
птом Дюпюiтрена. Рентгенологiчно: ре-
зорбцiя кiсткової тканини з чiткими ме-
жами, округлої форми, дiаметром 1,5 см
бiля верхiвки кореня 12 зуба. Встановiть
дiагноз:

A. Радикулярна кiста
B. Кiста носо-пiднебiнного каналу
C. Глобуломаксилярна кiста
D.Носо-губна кiста
E. Фолiкулярна кiста

26. Пацiєнтка 63-х рокiв скаржиться на
поломку протезу на нижнiй щелепi. З
анамнезу: протез виготовлений 2 мiсяцi
тому. Пiсля зняття вiдбиткiв упiном ре-
комендовано провести починку протезу.
Який матерiал необхiдно застосовувати з
цiєю метою?

A. Протакрил
B. Комполюкс
C. Протемп
D.Панасил
E. Евiкрол

27. Батьки дитини 8-ми рокiв, яка при-
ймала антибiотики з приводу пневмо-
нiї, звернулися до стоматолога зi скар-
гами на змiни слизової оболонки в по-
рожнинi рота у дитини. Лiкар встановив
дiагноз: гострий кандидозний стоматит.
Яким препаратом необхiдно обробляти
СОПР в даному випадку для етiотропно-
го лiкування?

A. Канестен
B.Метрогiл дента
C. Бонафтон
D. Зовiракс
E. Солкосерил

28. До ортодонта на прийом звернулася
мати з дiвчинкою 12-ти рокiв з приводу
вiдсутностi у дитини 22 зуба, який був ви-
далений в зв’язку з травмою мiсяць тому.
При оглядi ротової порожнини деформа-
цiй зубощелепної системи не виявлено,
прикус ортогнатичний, вiдсутнiй 22 зуб,
мiсце якому в зубнiй дузi є, 21 i 23 зуби
iнтактнi. Дiагноз: вторинна адентiя 22 зу-
ба. Яка ваша тактика щодо рекомендацiї
конструкцiї у даному випадку?

A. Знiмний частковий протез
B. Мостоподiбний протез iз односторон-
ньою фiксацiєю
C.Мiжзубна розпiрка
D. Iмплантацiя
E. Мостоподiбний протез iз двосторон-
ньою фiксацiєю

29. Пацiєнт 50-ти рокiв скаржиться на
бiль i набряк у пiдщелепнiй дiлянцi спра-

ва, який посилюється пiд час вживан-
ня їжi. Об’єктивно: при оглядi вiдзнача-
ється незначний набряк даної дiлянки,
при пальпацiї - пiдщелепна слинна зало-
за ущiльнена, злегка болюча. На рентге-
нограмi: тiнь розмiром 0,5х0,5 см в дiлян-
цi кута нижньої щелепи. Який найбiльш
iмовiрний дiагноз?

A. Калькульозний сiалоденiт
B. Кiста слинної залози
C. Пiдщелепний лiмфаденiт
D. Склерозуючий субмаксилiт
E. -

30. При обстеженнi пацiєнта 52-х рокiв
стоматолог проводить зондування паро-
донтальних кишень та заносить данi в ор-
топантомограму. Для зондування засто-
совується пародонтальний зонд. На яко-
му рiвнi розташована маркувальна ча-
стина зонду за рекомендацiями ВООЗ?

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

31. Пацiєнт 23-х роки пiд час проведення
первинного огляду у стоматолога почав
неспокiйно поводитися, скаржитися на
запаморочення, пiсля чого втратив свi-
домiсть, виникли судоми. Об’єктивно: зi-
ницi розширенi, зникає рогiвковий ре-
флекс, значне слиновидiлення. Який дiа-
гноз найбiльш iмовiрний?

A. Епiлептичний напад
B. Колапс
C. Непритомнiсть
D. Iнфаркт мiокарду
E. Гiпоглiкемiчна кома

32. Пiсля видалення у пацiєнта 21-го ро-
ку першого постiйного моляра злiва на
нижнiй щелепi лiкар запропонував вiдно-
вити дефект зубного ряду для запобiган-
ня виникнення ускладнень. Профiлакти-
ка якого виду ускладнень проводиться в
цьому випадку?

A. Виникнення вторинної деформацiї
зубних рядiв
B. Декомпенсована втрата жувальної
ефективностi
C. Виникнення дисфункцiї СНЩС
D. Виникнення парафункцiй жувальних
м’язiв
E. Розвиток пародонтиту

33. Жiнка 37-ми рокiв звернулася до сто-
матолога з метою санацiї порожнини ро-
та. При оглядi у пришийковiй дiлянцi 12,
11, 21, 22 зубiв виявленi порожнини в ме-
жах емалi з шорстким дном. Термодiагно-
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стика, зондування, перкусiя безболiснi.
Який спосiб мiсцевого лiкування доцiль-
но застосувати?

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

34. Пацiєнт звернувся до лiкаря-
стоматолога зi скаргами на незначний
бiль у зубi на верхнiй щелепi злiва, який
виникає пiд час вживання їжi. Зуб 25 за-
пломбований фотополiмерним компо-
зитом два днi тому з приводу хронiчно-
го глибокого карiєсу. Перкусiя 25 зуба
безболiсна, ЕОД- 8 мкА. Яка тактика
лiкаря-стоматолога у даному випадку?

A. Корекцiя композитної пломби
B. Видалити композитну пломбу, заплом-
бувати склоiономерним цементом
C. Призначення курсу знеболювальних
препаратiв
D.Провести ендодонтичне лiкування зуба
E. -

35. Студент 22-х рокiв прийшов на по-
вторний прийом до стоматолога у другiй
половинi дня, пiсля занять в унiверситетi.
Знаходиться на диспансерному облiку у
лiкаря-ендокринолога. Пiд час лiкування
у пацiєнта виник стан збудження, пiсля
чого вiн втратив свiдомiсть. Об’єктив-
но: тремор кiнцiвок, шкiра волога, пульс
- 100/хв. АТ- 100/60 мм рт.ст. Який най-
бiльш iмовiрний дiагноз?

A. Гiпоглiкемiчна кома
B. Непритомнiсть
C. Анафiлактичний шок
D. Гiперглiкемiчна кома
E. Епiлептичний напад

36. В клiнiку надiйшла дитина 8-ми рокiв
зi скаргами на наявнiсть утворення в дi-
лянцi правої половини нижньої щелепи,
яке батьки дитини виявили тиждень то-
му. Об’єктивно: обличчя асиметричне за
рахунок щiльного безболiсного утворен-
ня в дiлянцi 85 зуба. Визначається пози-
тивний симптом пергаментного хруско-
ту, слизова оболонка над утворенням в
кольорi не змiнена. На рентгенограмi ви-
значається велике, чiтко контуроване во-
гнище розрiдження кiсткової тканини, в
порожнину утворення включений зача-
ток 45 зуба. Який дiагноз можна припу-
стити?

A. Фолiкулярна кiста нижньої щелепи вiд
45 зуба
B. Радикулярна кiста нижньої щелепи вiд
85 зуба
C. Амелобластома нижньої щелепи
D. Кiстозна форма остеобластокластоми
нижньої щелепи
E.Фiброзна дисплазiя нижньої щелепи

37. Пацiєнтцi 21-го року, вагiтнiй, необхi-
дно видалити 38 зуб. В якi термiни вагi-
тностi проведення такої хiрургiчної манi-
пуляцiїНЕБАЖАНЕ?

A.Пiд час 1-12 та 28-38 тижнiв
B.Пiд час 14-27 тижнiв
C. Пiд час 16-24 та 32-36 тижнiв
D.Пiд час 1-9 та 16-27 тижнiв
E. -

38.Хворий 58-ми рокiв скаржиться на го-
стрi, рiжучi, подiбнi удару електростру-
му, напади болю в дiлянцi верхньої щеле-
пи, пiдочнiй дiлянцi пiд час вживання їжi,
при голiннi, вмиваннi. Бiль супроводжує-
ться ринореєю, гiперсалiвацiєю, сльозо-
течею. Який iмовiрний дiагноз?

A.Невралгiя 2 гiлки трiйчастого нерва
B.Неврит 2 гiлки трiйчастого нерва
C. Неврит лицевого нерва
D. Ганглiонiт крило-пiднебiнного вузла
E. -

39. Хвора 60-ти рокiв, скаржиться на по-
стiйний ниючiй бiль в дiлянцi верхньої
щелепи праворуч пiсля пломбування 26
зуба. Визначається порушення чутливо-
стi слизової оболонки альвеолярного вiд-
ростку та деяких дiлянок шкiри верхньої
губи. Який iмовiрний дiагноз?

A.Неврит 2 гiлки трiйчастого нерва
B.Невралгiя 2 гiлки трiйчастого нерва
C. Неврит лицевого нерва
D. Бiль пiсля пломбування
E.Остеомiєлiт

40. Жiнка 50-ти рокiв скаржиться на ви-
вих СНЩС,що часто повторюється (осо-
бливо при кашлi, позiханнi) та самовiль-
но вправляється. Зубнi ряди верхньої та
нижньої щелеп збереженi. Який орто-
педичний апарат доцiльно застосовувати
для обмеження ступеня вiдкривання ро-
та?

A.Апарат Петросова
B.Апарат Лiмберга
C. Апарат Катца
D.Апарат Оксмана
E.Апарат Дарсiсака

41. Мати звернулася до лiкаря з двомiся-
чним хлопчиком, в якого спостерiгається
втягнутiсть шкiри в проекцiї лiвої колон-
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ки верхньої губи з западиною на червонiй
облямiвцi. Який дiагноз є найбiльш iмо-
вiрним?

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

42. Пацiєнтка вiком 42-х рокiв скар-
житься на шурхотiння, лускiт бiля ву-
ха, обмеженiсть рухiв нижньої щеле-
пи зранку, бiль при жуваннi. Об’єктив-
но: рухи нижньої щелепи S-подiбнi. Вiд-
кривання рота в повному обсязi. На
томограмi: суглобова ямка скронево-
нижньощелепного суглобу плеската,
шийка суглобового вiдростка вкорочена,
на поверхнi суглобової голiвки - екзосто-
зи. Який остаточний дiагноз?

A. Деформуючий артроз
B. Хронiчний артрит
C. Фiброзний анкiлоз
D. Больова дисфункцiя
E. Кiстковий анкiлоз

43. Хворий 65-ти рокiв скаржиться на
бiль, що прогресує, у лiвiй привушно-
жувальнiй дiлянцi та асиметрiю обличчя,
яку помiтив 2-3 мiсяцi тому. При оглядi:
парез мiмiчних м’язiв лiворуч. Попереду
мочки вуха iнфiльтрат без чiтких меж.
Шкiра над ним синюшна, напружена. З
протоки лiвої привушної слинної залози
слина не видiляється. Був встановлений
дiагноз: рак привушної слинної залози.
Який спосiб лiкування даного хворого
обрати?

A. Тотальну паротидектомiю
B. Субтотальну паротидектомiю
C. Часткову паротидектомiю
D. Секторальну паротидектомiю
E. Видалення пухлини

44. У пацiєнта 40-ка рокiв при прове-
деннi ендодонтичного лiкування 26 зуба
вiдбувся вiдлам iнструменту в середнiй
третинi дистально-щiчного кореня. Який
консервативно-хiрургiчний метод лiку-
вання слiд обрати в даному клiнiчному
випадку?

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

45. 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 залишками їжi. Краї
лунки гiперемованi, болючi при пальпа-
цiї. Яку лiкувальну тактику слiд обрати в
даному випадку?

A. Кюретаж, промивання, пухка тампона-
да лунки
B. Кюретаж, промивання, туга тампонада
лунки
C.Кюретаж, некректомiя, туга тампонада
лунки
D. Кюретаж, пухка тампонада лунки,
накладання швiв
E. Некректомiя, туга тампонада, ушиван-
ня лунки

46.Пацiєнт 59-ти рокiв скаржиться на не-
приємний запах з рота, кровоточивiсть
та болiснiсть ясен, що посилюються пiд
час прийому їжi. Об’єктивно: ясна гi-
перемованi, набряклi, кровоточать при
пальпацiї, ряснi вiдкладення зубного ка-
меню та нальоту, пародонтальнi кишенi
глибиною 3-4 мм з помiрною кiлькiстю
серозно-гнiйного ексудату, рухомiсть зу-
бiв I-II ступеню, травматична оклюзiя.
Якi першочерговi заходи у данiй клiнi-
чнiй ситуацiї?

A. Видалення зубних вiдкладень
B. Кюретаж пародонтальних кишень
C. Тимчасове шинування
D.Протизапальна терапiя
E. Вибiркове пришлiфування

47. Хвора 45-ти рокiв скаржиться на не-
можливiсть приймання їжi за рахунок бо-
льових вiдчуттiв в порожнинi рота, дефе-
ктiв слизової оболонки в дiлянцi щiк, якi
з’являються протягом декiлькох мiсяцiв.
Об’єктивно: на слизовiй оболонцi - чо-
тири ерозiї розмiром до 1 см в дiаметрi,
з нерiвними краями. Симптом Нiколь-
ського позитивний, у цитограмi - клiтини
Тцанка. Консультацiю якого фахiвця слiд
одержати, в першу чергу, данiй хворiй?

A. Дерматовенеролога
B. Гастроентеролога
C. Ендокринолога
D. Iнфекцiонiста
E.Онколога

48. До лiкаря-стоматолога з’явилися ба-
тьки 7-мiсячної дитини з метою профiла-
ктичного огляду. Лiкар оглянув дитину i
дав рекомендацiї з догляду за порожни-
ною рота. Який засiб iндивiдуальної гiгi-
єни необхiдно використовувати для очи-
щення зубiв дитини до 1-го року?
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A.М’яку гумову щiтку-напальцiвник
B. Дитячу зубну щiтку та гiгiєнiчну зубну
пасту без фтору
C. Дитячу зубну щiтку та кальцiєвмiсну
зубну пасту
D. Ватний тампон з гiгiєнiчною зубною
пастою без фтору
E. Дитячу зубну щiтку та фторвмiсну
зубну пасту

49. Хвора 25-ти рокiв звернулась в клiнi-
ку ортопедичної стоматологiї з метою
протезування. Об’єктивно: на верхнiй
щелепi вiдсутнi 25, 26 зуби. Лiкарем вирi-
шено виготовити металокерамiчний мо-
стоподiбний протез з опорами на 23, 24,
27 зуби. З якого матерiалу необхiдно ви-
готовити провiзорнi коронки?

A. Protemp
B. Relyx temp
C. Panasil
D. Optokel
E. Artglass

50. У хворого 60-ти рокiв пiсля атипово-
го видалення 37 зуба розвинувся гострий
альвеолiт. До лiкаря не звертався, лiку-
вався самостiйно. Згодом виникло обме-
ження вiдкривання рота до 1 см, бiль при
перкусiї 36, 35, 34 зубiв, пiдвищилась тем-
пература тiла, вiдзначається онiмiння ни-
жньої щелепи справа. Яке захворювання
виникло в даного хворого?

A. Гострий одонтогенний остеомiєлiт
B. Гострий одонтогенний перiостит
C. Гострий перикоронарит
D. Гострий серозний перiодонтит
E. -

51. Хвора 68-ми рокiв звернулася в сто-
матологiчне вiддiлення з дiагнозом: пе-
релом нижньої щелепи справа в дiлянцi
кута зi змiщенням вiдламкiв. Об’єктивно:
асиметрiя обличчя за рахунок посттрав-
матичного набряку, при пальпацiї вiдзна-
чається рухомiсть уламкiв в дiлянцi пере-
лому, бiль. Кiлькiсть зубiв на щелепах та
їх якiсть достатня для консервативного
лiкування. В анамнезi: епiлепсiя з наро-
дження. Епiлептичнi напади щомiсяця.
Який метод лiкування запропонуєте?

A. Остеосинтез
B. Iммобiлiзацiя щелеп шинами Васильє-
ва
C. Iммобiлiзацiя щелеп шинами Тiгер-
штедта
D. Iммобiлiзацiя шиною Порта
E. Iммобiлiзацiя шиною Ванкевича

52. У хлопчика 12-ти рокiв пiд час профi-
лактичного огляду виявлено збiльшенi
лiмфатичнi вузли у пiдщелепнiй дiлянцi
та шиї. Лiмфовузли щiльнi, безболiснi,

рухомi, дiаметром 2-2,5 см. У пунктатi
лiмфовузлiв виявлено гiгантськi клiтини
Березовського-Штернберга. Порожнина
рота санована. Ваш дiагноз:

A. Лiмфогранулематоз
B. Туберкульозний лiмфаденiт
C.Мiгруюча гранульома
D.Псевдопаротит Герценберга
E. Лiмфосаркома

53. Хворий 49-ти рокiв з цукровим дiабе-
том, знаходиться на диспансерному облi-
ку у стоматолога з дiагнозом: обмеже-
ний передраковий гiперкератоз червоної
облямiвки губ. При контрольному огля-
дi виявлено ущiльнення основи та поси-
лення зроговiння поверхнi ураження. В
якому лiкувальному закладi слiд продов-
жувати лiкування пацiєнта?

A.Онкологiчному стацiонарi
B. Щелепно-лицевому вiддiленнi стацiо-
нару
C. Хiрургiчному вiддiленнi стоматологi-
чної полiклiнiки
D. Терапевтичному вiддiленнi стоматоло-
гiчної полiклiнiки
E.Шкiрно-венерологiчному диспансерi

54. Мати дiвчинки 4-х рокiв скаржиться
на пiдвищення температури тiла у дити-
ни до 39oC , кашель, нежить, кон’юктивiт.
Регiональнi лiмфатичнi вузли збiльшенi.
При оглядi ротової порожнини на гiпере-
мованiй слизовiй оболонцi щiк у дiлянцi
кутнiх зубiв виявленi плями розмiром до
2 мм,що нагадують бризки вапна. Пiд час
пальпацiї уражених дiлянок вiдчувається
нерiвнiсть слизової оболонки. Вкажiть
iмовiрний дiагноз:

A. Кiр
B. Вiтряна вiспа
C. Скарлатина
D. Дифтерiя
E. Гострий герпетичний стоматит

55. До лiкаря-ортодонта звернулася дiв-
чина 21-го року зi скаргами на промiжки
мiж верхнiми зубами. Дiагноз: I клас за
Енглем, аномалiйний нейтральний при-
кус, дiастема та треми на верхнiй щелепi,
зумовленi iндивiдуальною мiкродентiєю
верхнiх рiзцiв. Який рацiональний метод
лiкування?
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A. Естетична реставрацiя верхнiх рiзцiв
B. Лiкування за допомогою брекет-
системи
C. Лiкування за допомогою знiмного
пластинкового апарату на верхнющелепу
з вестибулярною дугою
D. Лiкування за допомогою апарату
Френкеля 1 типу
E. Лiкування за допомогою мiофункцiо-
нального трейнера

56. Пацiєнт 12-ти рокiв лiкується у
лiкаря-ортодонта. Дiагноз: прогенiчний
мезiальний прикус, дiастема i треми на
нижнiй щелепi. Для лiкування призначе-
но апарат Брюкля. До якої групи апара-
тiв належить даний апарат?

A. Комбiнованої дiї
B. Функцiонально-дiючий
C.Механiчно-дiючий
D.Функцiонально-направляючий
E. -

57. Батьки хлопчика 8,5 рокiв звернулися
до ортодонта зi скаргами на неправильне
положення верхнiх зубiв у дитини. При
оглядi ротової порожнини виявлено: тор-
тоаномалiя 22, затримка фiзiологiчної
змiни 61, трема мiж 61 та 22 зубами, спiв-
вiдношення перших молярiв за 1 класом
Енгля. Попереднiй дiагноз: ретенцiя 21
зуба. Яка допомiжна дiагностика необхi-
дна для постановки кiнцевого дiагнозу у
даному випадку?

A. Ортопантомографiя
B. Телерентгенографiя
C. Вимiрювання КДМ
D.Фотометрiя
E. -

58. У хворого 35-ти рокiв встановлений
дiагноз: хронiчний гранулюючий перiо-
донтит 15 зуба. Зуб ранiше ендодонтично
нелiкований. Пiсля розкриття порожни-
ни зуба лiкар вiдзначив кровоточивiсть i
болiснiсть пiд час глибокого зондування
кореневого каналу. Чим це пояснити?

A. Вростання грануляцiйної тканини в
кореневий канал
B. Загострення процесу
C. Невiрно встановлений дiагноз
D.Перфорацiя кореневого каналу
E. Застосування сильнодiючих препаратiв

59. У хворого 64-х рокiв пiд час надання
стоматологiчної допомоги з’явився рiз-
кий бiль, що давить, за грудиною. Iнтен-
сивнiсть болю наростала, з’явилося по-
чуття страху смертi, загальна слабкiсть,
запаморочення. При оглядi стан хворого
середньої тяжкостi. Хворий блiдий, то-
ни серця приглушенi, пульс аритмiчний.
АТ- 110/60 мм рт.ст., ЧСС- 98/хв. Дихання

прискорене. Який iмовiрний попереднiй
дiагноз?

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

60. Мати дiвчинки 4-х мiсяцiв, яка пере-
буває на штучному вигодовуваннi, звер-
нулася в стоматологiчну клiнiку зi скар-
гами на появу бiлуватого нальоту на сли-
зовiй оболонцi порожнини рота у дити-
ни, погiршення апетиту. Останнi два днi
дитина неспокiйна, млява. При оглядi по-
рожнини рота на злегка гiперемованiй
слизовiй оболонцi щiк та язика був вияв-
лений бiлий налiт, який легко знiмається
без утворення ерозiй. Поставте найбiльш
iмовiрний дiагноз:

A. Гострий псевдомембранозний кандидоз
B. Червоний плескатий лишай
C. Гострий герпетичний стоматит
D.М’яка форма лейкоплакiї
E. Кiр

61. Мати дитини 1,8 рокiв звернулася зi
скаргами на ”вiдсутнiсть” центральних
верхнiх зубiв у дитини, яка 4 години тому
впала на прогулянцi. Об’єктивно: рiжучi
краї 51, 61 зубiв на рiвнi маргiнального
краю ясен; ясна гiперемованi, набряклi,
рiзко болiснi при пальпацiї. Попереднiй
дiагноз:

A. Вколочений вивих 51, 61 зубiв
B.Перелом коренiв 51, 61 зубiв
C. Повний вивих 51, 61 зубiв
D.Перелом коронок 51, 61 зубiв
E. Забиття 51, 61 зубiв

62. При профiлактичному оглядi дити-
ни 3-х рокiв встановлено: тимчасовi зуби
iнтактнi, слизова оболонка порожнини
рота без патологiчних змiн. Дитина здо-
рова. Яка абразивнiсть (RDA) зубної па-
сти має бути для щоденного догляду за
зубами даної дитини?

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

63. У пацiєнтки 32-х рокiв пiсля вида-
лення 16 зуба хiрург зазначив видiлення
бульбашок повiтря з лунки, проходжен-
ня повiтря в нiс через лунку видаленого
зуба. Рентгенологiчно: верхньощелепнi
пазухи iнтактнi. Якою має бути тактика
лiкаря?
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A. Пластичне закриття перфорацiї
B. Виготовлення захисної пластинки
C. Тампонада лунки гемостатичною губ-
кою
D. Не проводити активних дiй. Призна-
чити ротовi ванночки антисептиками i
антибiотикотерапiю
E. Тампонада лунки йодоформною турун-
дою

64. У пацiєнтки 37-ми рокiв, пiсля ендо-
донтичного лiкування 15 зуба на кон-
трольнiй рентгенограмi виявлене виве-
дення пломбувального матерiалу у гай-
морову пазуху. Якими мають бути дiї сто-
матолога при цьому ускладненнi?

A.Направити хвору до щелепно-лицевого
стацiонару
B. Призначити протизапальне лiкування,
при розвитку гнiйних ускладнень напра-
вити хвору до стацiонару
C. Не вживати нiяких дiй, спостерiгати за
станом хворої
D. Видалити 15 зуб, провести кюретаж
лунки
E. Розпломбувати канал 15 зуба i накласти
тимчасову лiкувальну пов’язку

65. У хворої 26-ти рокiв утруднене мов-
лення, рот напiввiдкритий, центральна
лiнiя змiщена праворуч, перед козелком
вуха злiва - западина, пiд виличною ду-
гою - вип’ячування. Який попереднiй дiа-
гноз?

A. Лiвобiчний переднiй вивих нижньої
щелепи
B. Правобiчний переднiй вивих нижньої
щелепи
C. Двобiчний переднiй вивих нижньої
щелепи
D. Заднiй вивих нижньої щелепи
E. -

66. Хворий 35-ти рокiв скаржиться на за-
гальну слабкiсть, пiдвищення температу-
ри тiла до 37,5-38,0oC , неприємний запах
з рота, бiль пiд час вживання їжi. Об’є-
ктивно: блiдiсть шкiрних покривiв, збiль-
шення i болючiсть регiонарних лiмфати-
чних вузлiв, значнi вiдкладення зубного
каменю, некроз маргiнального краю сли-
зової оболонки альвеолярного вiдростка,
виразки з нерiвними краями на слизовiй
оболонцi щiк. Ураженi дiлянки вкритi сi-
руватим нальотом з рiзким запахом. У
гемограмi: лейкоцитоз зi зрушенням влi-
во, помiрне пiдвищення ШОЕ. Який iмо-
вiрний дiагноз?

A. Виразково-некротичний стоматит
Венсана
B.Алергiчний стоматит
C.Мiлiарно-виразковий туберкульоз
D. Лейкоз
E. Гострий герпетичний стоматит

67. Пiд час профiлактичного огляду у чо-
ловiка 35-ти рокiв лiкар-стоматолог ви-
явив на спинцi та бiчнiй поверхнi язика
сферичнi гладенькi дiлянки дiаметром
1,5x1,0 см, заокругленi вiночком гiпер-
кератозу. Встановiть iмовiрний дiагноз:

A. Десквамативний глосит
B. Вторинний сифiлiс
C. Гюнтерiвський глосит
D. Ромбоподiбний глосит
E. Хронiчний атрофiчний кандидоз

68.При первинному оглядi пацiєнта 14-ти
рокiв лiкарем-ортодонтом дiагностовано
третiй вид дiастеми за класифiкацiєюХо-
рошилкiної. Згiдно з вищезгаданою кла-
сифiкацiєю це:

A. Медiальний нахил коронок цент-
ральних рiзцiв та латеральне вiдхилення
їх коренiв
B. Латеральне вiдхилення коронок
центральних рiзцiв при правильному
розмiщеннi верхiвок коренiв
C. Дистальне змiщення одного централь-
ного рiзця
D. Корпусне латеральне змiщення цен-
тральних рiзцiв
E. Диспозицiя одного центрального рiзця

69.На прийом до стоматолога звернулась
хвора 52-х рокiв. Пiд час препарування 46
зуба пiд металокерамiчну коронку хво-
ра поскаржилася на головний бiль, запа-
морочення, шум у вухах, вiдчуття жару,
нудоту, сухiсть у ротi, онiмiння кiнцiвок.
Обличчя асиметричне, носогубна склад-
ка з однiєї сторони згладжена, порушен-
ня мови. Який стан розвинувся у хворої?

A. Гостре порушення мозкового кровоо-
бiгу
B. Гiпертонiчний криз
C. Анафiлактичний шок
D. Iнфаркт мiокарда
E. Колапс

70. Хвора 33-х рокiв скаржиться на наяв-
нiсть пухлиноподiбного новоутворення
на нижнiй губi з боку порожнини рота,
яке з’явилось близько 2-х тижнiв тому.
Новоутворення збiльшувалось, заважа-
ло при рухах губи. Об’єктивно: в тов-
щi нижньої губи ущiльнення, обмежене,
еластичне, безболiсне, округлої форми,
спаяне зi слизовою оболонкою, яка над
ним прозора. Слизова оболонка навколо
не змiнена. Регiонарнi лiмфатичнi вузли
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не збiльшенi. Який найбiльш iмовiрний
дiагноз?

A. Ретенцiйна кiста губи
B. Папiлома губи
C. Фiброма губи
D. Лiпома губи
E. Абсцес губи

71. Хворий 34-х рокiв отримав наскрiзне
кульове поранення в дiлянцi нижньої ще-
лепи. Визначається двобiчний менталь-
ний перелом нижньої щелепи з вираже-
ним змiщенням центрального фрагмен-
ту назад, кровотеча з раневого каналу
незначна, свiдомiсть збережена, хворий
вiдзначає утруднене дихання, зростає ди-
хальна недостатнiсть. Чим викликане
утруднення дихання хворого?

A. Розвитком дислокацiйної асфiксiї
B. Розвитком стенотичної асфiксiї
C. Розвитком геморагiчного шоку
D. Розвитком травматичного шоку
E. Поєднаною черепно-щелепно-
лицевою травмою

72.Хворий звернувся зi скаргами на наяв-
нiсть безболiсного утворення в дiлянцi тi-
ла нижньої щелепи щiльної консистенцiї
з чiткими межами, яке з’явилось кiлька
рокiв тому. Слизова оболонка над ним не
змiнена. На рентгенограмi нижньої ще-
лепи iнтенсивне вогнище затемнення з
чiткими, рiвними межами, а по периферiї
вузька смужка просвiтлiння завширшки
близько 1 мм. Яка пухлина вiдповiдає та-
кiй клiнiчнiй картинi?

A. Одонтома
B. Адамантинома
C. Цементома
D.Фiброма
E. Остеома

73. У хлопчика 14-ти рокiв ортодонтом
дiагностовано мезiальний прикус. На дiа-
гностичнiй моделi верхньої щелепи лiка-
рю необхiдно вимiряти ширину зубного
ряду за методом Пона. Мiж якими точка-
ми в дiлянцi перших премолярiв верхньої
щелепи слiд проводити вимiрювання?

A. Мiж точками всерединi мiжгорбкової
фiсури
B. Мiж дистальними контактними точка-
ми на скатi щiчних горбкiв
C.Мiж вершинами щiчних горбкiв
D. Мiж медiальними контактними точка-
ми на скатi щiчних горбкiв
E.Мiж вершинами пiднебiнних горбкiв

74. Дитина 14-ти рокiв пiсля падiння з ви-
соти отримала травму верхньої щелепи.
Об’єктивно: повний вивих 21 зуба, рухо-
мiсть 11 i 12 зубiв. Прийнято рiшення

про проведення реплантацiї 21 зуба пi-
сля попереднього його ендодонтичного
лiкування. Поява якого ускладнення най-
бiльш iмовiрна через деякий час пiсля лi-
кування?

A. Резорбцiя кореня 21 зуба
B. Радикулярна кiста вiд 21 зуба
C. Деформацiя альвеолярного вiдростка
D. Iнфраоклюзiя 21 зуба
E.Анкiлоз 21 зуба

75. Хворому поставили дiагноз: хронi-
чний фiброзний пульпiт 34 зуба. Вико-
нанi препарування, екстирпацiя пульпи,
механiчна та медикаментозна обробка
каналiв. Як необхiдно провести пломбу-
вання каналiв?

A. До фiзiологiчної верхiвки кореня
B. Вивести невелику кiлькiсть матерiалу
за верхiвку кореня
C. До рентгенологiчної верхiвки кореня
D. До анатомiчної верхiвки кореня
E. -

76. Хворий 28-ми рокiв скаржиться на
косметичну ваду - вiдсутнiсть 11-го зуба,
втраченого внаслiдок травми. Прийнято
рiшення про виготовлення металокера-
мiчної коронки з опорою на внутрiшньо-
кiстковий iмплантат. Пiсля проведення
iмплантацiї встановлено, що поздовжнi
вiсi iмплантату та сусiднiх зубiв не спiв-
падають. Який вид абатмента слiд вико-
ристати?

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

77. Пацiєнту 37-ми рокiв показано виго-
товлення бюгельного протезу на нижню
щелепу з кламерною фiксацiєю. На ла-
бораторному етапi планування констру-
кцiї бюгельного протезу, зокрема визна-
чення шляхiв введення i виведення, ви-
користовують паралелометрiю. Якого з
перерахованих правил щодо розмiщення
загальної кламерної лiнiї необхiдно до-
тримуватися?

A. Має бути паралельною до оклюзiйної
площини
B. Має бути перпендикулярною до оклю-
зiйної площини
C.Має бути паралельною до фронтальної
площини
D. Має бути паралельною до сагiтальної
площини
E. Має проходити пiд кутом 45o до оклю-
зiйної площини

78. У чоловiка 45-ти рокiв хронiчний
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фiброзний перiодонтит 36 зуба, коре-
невi канали 36 зуба добре пролiкова-
нi та запломбованi в обох коренях. По
бiфуркацiї велика перфорацiя. Який
консервативно-хiрургiчний метод лiку-
вання треба використати?

A. Коронорадикулярна сепарацiя
B. Резекцiя верхiвки кореня
C. Гемiсекцiя
D. Реплантацiя зуба
E. Ампутацiя кореня

79. Батьки 2-рiчної дiвчинки звернулись
зi скаргами на наявнiсть порожнин у при-
шийковiй дiлянцi фронтальних зубiв ни-
жньої щелепи. Пiсля обстеження вста-
новлено дiагноз: гострий поверхневий
карiєс 71, 72, 81, 82 зубiв. Проведено
курс лiкування методом срiблення. Через
який термiн повторюють курс iмпрегна-
цiї?

A. Кожнi 4 мiсяцi
B. Не повторюють
C. Кожнi 6 мiсяцiв
D. 1 раз на рiк
E. 1 раз на мiсяць

80.Зi скаргами на пiдвищення температу-
ри тiла до 39oC , бiль у горлi, висипаннями
на губах та у ротi у стоматологiчну клi-
нiку звернувся чоловiк 42-х рокiв. Об’є-
ктивно: на тлi набряклої та гiперемова-
ної слизової оболонки порожнини рота
- плями, папули, пухирi та ерозiї, вкритi
жовтувато-сiрим нальотом. На червонiй
облямiвцi губ масивнi геморагiчнi кiрки.
Який попереднiй дiагноз?

A. Багатоформна-ексудативна еритема
B. Герпетичний стоматит
C. Пухирчатка
D. Вторинний сифiлiс
E. Первинний сифiлiс

81. Пацiєнт 38-ми рокiв скаржиться на
незначну печiю i сухiсть нижньої губи.
Хворiє бiля 2-х рокiв. Об’єктивно: великi
лусочки сiрого кольору розташованi вiд
лiнiї Клейна до середини червоної обля-
мiвки, якi мiцно прикрiпленi в центрi i
вiдстають по периферiї. При їх вiдтор-
гненнi ерозiї не утворюється. Який iмо-
вiрний дiагноз?

A. Ексфолiативний хейлiт
B.Метеорологiчний хейлiт
C. Кандидозний хейлiт
D. Червоний вовчак червоної облямiвки
губ
E. Червоний плескатий лишай

82. Хворий 33-х рокiв скаржиться на бiль
при прийомi їжi i розмовi, який турбує
його протягом останнiх 3-х тижнiв. Об’є-

ктивно: на боковiй поверхнi язика лi-
воруч визначається витягнута виразка,
вкрита некротичним нальотом. Краї ви-
разки гiперемованi, болiснi при пальпа-
цiї. Коронки 36, 37 зубiв значно зруйнова-
нi, з гострими краями. Був поставлений
дiагноз: травматична виразка. Якi пер-
шочерговi дiї лiкаря в цiй ситуацiї?

A. Усунення гострих країв 36, 37 зубiв
B. Хiрургiчне висiчення виразки
C. Видалення некротичного нальоту
D.Антисептична обробка виразки
E. Знеболення виразки

83.Хворий 50-ти рокiв скаржиться на бо-
льовi вiдчуття кiнчика язика, якi з’яви-
лись 1,5 роки тому пiсля психiчної трав-
ми. Нафонi постiйних цих вiдчуттiв вини-
кають напади особливо пекучого болю з
iррадiацiєю у щоку. Спостерiгається на-
бряк язика, сухiсть у ротовiй порожнинi,
порушення смакових вiдчуттiв. Хворий
страждає на канцерофобiю. Для якого
захворювання характернi такi скарги?

A. Глосодинiя
B.Неврит язикового нерва
C. Хронiчний атрофiчний кандидоз
D. Десквамативний глосит
E. Глосит Гюнтера-Мiллера

84. Тривалiсть нанесення травильного ге-
лю на зуб перед пломбуванням фотопо-
лiмерним композитним матерiалом ста-
новить 30 секунд. Визначте послiдовнiсть
нанесення гелю:

A. Спершу на емаль на 15 секунд, потiм
на дентин на 15 секунд
B. Спершу на дентин на 15 секунд, потiм
на емаль на 15 секунд
C. Одночасно на емаль i дентин на 30
секунд
D. Послiдовнiсть нанесення не має зна-
чення
E. -

85. При проведеннi профiлактичного
огляду пацiєнту 26-ти рокiв поставле-
ний дiагноз: хронiчний гранулюючий пе-
рiодонтит 35 зуба. Об’єктивно: коре-
невий канал 35 зуба запломбований на
2/3 довжини i вiдновлений композитною
пломбою. Слизова оболонка в дiлянцi
проекцiї верхiвки кореня 35 зуба блiдо-
рожевого кольору. В перше вiдвiдування
було проведене розпломбування, iнстру-
ментальна i медикаментозна обробка ко-
реневого каналу з тимчасовою обтурацi-
єю пастою на основi гiдроксиду кальцiю.
На наступний день з’явився бiль при на-
кушуваннi на 35 зуб, який став поступово
наростати. Вкажiть iмовiрну причину за-
гострення хронiчного перiодонтиту:
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A. Проштовхування iнфiкованого ден-
тинного дебрису в перiодонт
B. Iндивiдуальна реакцiя на матерiал
C. Виведення пломбувального матерiалу
у нижньощелепний канал
D.Недостатня iнструментальна обробка
каналу
E. Недостатня медикаментозна обробка
каналу

86.В ортогнатичному прикусi в положен-
нi центральної оклюзiї майже всi зуби
верхньої та нижньої щелепи мають по
два антагонiста. Назвiть, якi зуби є ВИ-
НЯТКОМ, оскiльки мають по одному ан-
тагонiсту:

A. Верхнi третi моляри i нижнi центральнi
рiзцi
B.Верхнi третi моляри i верхнi центральнi
рiзцi
C. Нижнi третi моляри i нижнi центральнi
рiзцi
D.Нижнi третi моляри i верхнi центральнi
рiзцi
E. Нижнi боковi i центральнi рiзцi

87. Юнак 18-ти рокiв скаржиться на ру-
хомiсть переднiх верхнiх рiзцiв, бiль при
накушуваннi, змиканнi зубiв. В анамнезi:
напередоднi на тренуваннi вдарився зуба-
ми верхньої щелепи об бруси. Свiдомiсть
не втрачав. Об’єктивно: 11, 21 зуби iн-
тактнi, рухомiсть II ступеню, змикання
утруднене за рахунок їх орального по-
ложення. На рентгенограмi: розширен-
ня перiодонтальної щiлини 11, 21 зубiв.
Який дiагноз найбiльш iмовiрний?

A. Травматичний неповний вивих 11, 21
зубiв
B. Поперечний перелом 11, 21 зубiв
C. Травматичний повний вивих 11, 21
зубiв
D.Перелом альвеолярного вiдростка в
дiлянцi 11, 21 зубiв
E. Забiй 11, 21 зубiв

88. До стоматолога терапевта звернула-
ся дiвчина 25-ти рокiв зi скаргами на на-
явнiсть карiозної порожнини в зубi на
верхнiй щелепi справа, застрягання їжi.
При оглядi виявлена глибока карiозна
порожнина в 14 зубi з широким вхiдним
отвором. Дентин дна та стiнок порожни-
ни щiльний, пiгментований. ЕОД- 4мкА.
Пiд час лiкування вiдбулося випадкове
розкриття рогу пульпи. Якою повинна
бути тактика лiкаря в цiй ситуацiї?

A.Накласти одонтотропну пасту
B.Провести вiтальну ампутацiю пульпи
C.Провести вiтальну екстирпацiю пульпи
D. Провести девiтальну екстирпацiю
пульпи
E.Накласти мумiфiкуючу пасту

89. У 11-рiчної дитини пiд час профiла-
ктичного огляду на горбах 43 та 44 зу-
бiв виявленi блискучi плями бiлувато-
жовтого кольору iз чiткими обрисами.
Суб’єктивнi скарги вiдсутнi. Пiд час зон-
дування емалi шорсткiсть не визначає-
ться. В анамнезi гострий гнiйний перiо-
стит вiд 84 зуба. Для якого захворювання
є характерними вище описанi змiни?

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

90. Пiсля проведення обстеження хворо-
го 6-ти мiсяцiв йому був встановлений дi-
агноз: повне незрощення верхньої губи.
Яку пластичну операцiю усунення дефе-
кту слiд провести в даному випадку?

A. Хейлопластика
B.Френулотомiя
C. Френулоектомiя
D. Уранопластика
E. Ураностафiлопластика

91.У вiддiленнiЩЛХ у хлопчика 2-х мiся-
цiв дiагностовано повне iзольоване вро-
джене двобiчне незрощення верхньої гу-
би. Загальносоматичних захворювань у
дитини не виявлено. В якому вiцi най-
бiльш оптимально провести одноетапну
хейлопластику?

A. 6-12 мiсяцiв
B. 3-6 мiсяцiв
C. 1-3 мiсяцi
D. 1-2 роки
E. 6-7 рокiв

92. У новонародженої дитини виявлено
вроджений дефект верхньої губи злiва. В
якi перiоди ембрiонального розвитку мо-
жуть формуватися вродженi вади верх-
ньої губи?

A.Протягом 2-го мiсяця розвитку плода
B.Протягом 3-го мiсяця розвитку плода
C. Протягом 4-го мiсяця розвитку плода
D.Протягом 5-го мiсяця розвитку плода
E.Протягом 6-го мiсяця розвитку плода

93. Жiнцi 68-ми рокiв виготовляються
повнi знiмнi протези для верхньої та ни-
жньої щелепи. Об’єктивно: альвеоляр-
нi вiдростки щелеп незначно атрофова-
нi, слизова оболонка помiрно пiддатлива.
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Отриманi анатомiчнi вiдбитки i виготов-
ленi гiпсовi моделi щелеп. Який етап про-
тезування даної пацiєнтки повинен бути
наступним?

A. Виготовлення iндивiдуальних ложок
B. Визначення центрального спiввiдно-
шення щелеп
C. Виготовлення воскових базисiв з при-
кусними валиками
D.Отримання функцiональних вiдбиткiв
E. Перевiрка конструкцiї протезiв

94. Дезiнфекцiю поверхонь предметiв,
що розташованi в зонi лiкування (сто-
лик для iнструментiв, кнопки управлiння,
клавiатура, повiтряний пiстолет, свiтиль-
ник, плювальниця, пiдголiвник, пiдлокi-
тники стоматологiчного крiсла), прово-
дять:

A. Пiсля кожного пацiєнта
B. Пiсля закiнчення робочої змiни
C. Кожнi 30 хвилин
D.При провiтрюваннi примiщення
E. Кожнi 60 хвилин

95. Хворому 48-ми рокiв виготовляється
металокерамiчний мостоподiбний про-
тез з опорою на 23, 25 i 27 зуб. Проводи-
ться етап перевiрки металевого каркасу.
Яким чином перевiряється вiдповiднiсть
поверхнi препарованих зубiв до внутрi-
шньої поверхнi металевого каркасу про-
тезу?

A. У порожнинi рота за допомогою силi-
конових матерiалiв
B. У порожнинi рота за допомогою гiпсу
C. У порожнинi рота за допомогою альгi-
натних матерiалiв
D. У порожнинi рота за допомогою копi-
ювального паперу
E. У порожнинi рота за допомогою воску

96. Хворий 28-ми рокiв. Об’єктивно: вiд-
сутнi 14, 15, 16, 17 та 24, 25, 26, 27 зуби.
Коронковi частини 18, 13, 23, 28 зубiв
високi, екватори вираженi. Яку констру-
кцiю протеза функцiонально найдоцiль-
нiше використати в даному випадку?

A. Бюгельний протез
B. Штамповано-паянi мостоподiбнi про-
тези
C. Адгезивнi мостоподiбнi протези
D. Металокерамiчнi мостоподiбнi проте-
зи
E. Частковий пластинковий протез

97. Жiнка 25-ти рокiв звернулася зi скар-
гами на наявнiсть потовщення у виглядi
”перлинки” у пришийковiй дiлянцi зуба.
Об’єктивно: в дiлянцi шийки 33 зуба на
вестибулярнiй поверхнi наявнiсть ”ема-

левої краплi” в дiаметрi 1,5 мм. Поставте
дiагноз:

A. Гiперплазiя
B. Гiпоплазiя
C. Надкомплектний зуб
D.Мармурова хвороба
E.Флюороз

98.Пацiєнтцi 39-ти рокiв з дiагнозом хро-
нiчний генералiзований пародонтит II
ступеню проведений курс комплексного
консервативного лiкування. Який метод
хiрургiчного лiкування варто використа-
ти з метою усунення пародонтальних ки-
шень глибиною 3,5-4 мм?

A. Кюретаж
B. Гiнгiвотомiя
C. Гiнгiвектомiя
D. Клаптевi операцiї
E. Оперативне втручання з формуванням
присiнка порожнини рота

99. Хвора 66-ти рокiв звернулася до
лiкаря-стоматолога через 10 днiв пiсля
накладання параформальдегiдної пасти з
приводу гострого дифузного пульпiту 47
зуба. Симптоматика вiдсутня. Перкусiя
та пальпацiя безболiсна. Який iригацiй-
ний засiб найбiльш доцiльно використа-
ти для антисептичної обробки кореневих
каналiв?

A. Гiпохлорит натрiю
B.Перекис водню
C. Хлоргексидин
D. ЕДТА
E. Лимонну кислоту

100. До стоматолога звернулись батьки
8-рiчної дитини зi скаргами на появу бi-
лих плям на верхнiх постiйних рiзцях.
Об’єктивно: у пришийковiй дiлянцi 11,
12, 21, 22 зубiв наявна значна кiлькiсть
м’якого зубного нальоту, пiсля видалення
якого на поверхнi емалi визначаються бi-
лi матовi крейдоподiбнi плями. Пiсля гiгi-
єнiчного навчання лiкар призначив курс
ремiнералiзуючої терапiї. Який з нижче-
наведених препаратiв НЕ МОЖЕ бути
використаний з метою ремтерапiї?

A. ICON
B. Tooth Mousse
C. R.O.C.S. medical minerals
D. Fluor Protector
E. Емальгерметизуючий лiквiд

101. У дитини 8-ми рокiв пiд час профi-
лактичного огляду дiагностовано хронi-
чний фiброзний пульпiт 46 зуба. З метою
вибору оптимального методу лiкування
проведено рентгенологiчне дослiдження.
За даними прицiльної внутрiшньорото-
вої рентгенограми 46 зуба встановлено,
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що довжина коренiв досягає нормальної
величини, стiнки коренiв паралельнi, в
дiлянцi верхiвки - загостренi, кореневi
канали закiнчуються воронкоподiбним
розширенням. Перiодонтальна щiлина
визначається лише на бiчних поверхнях
кореня. Якiй стадiї апексогенезу вiдповi-
дає описана рентгенологiчна картина?

A. Несформованої верхiвки кореня
B. Незакритої верхiвки кореня
C. Росту кореня у довжину
D.Несформованого перiодонта
E. Повнiстю сформованого кореня i
перiодонта; змiни на рентгенограмi вiдпо-
вiдають поставленому дiагнозу

102. Пiд час профiлактичного огляду у
дитини 4-х рокiв виявлено карiозну по-
рожнину у 85 зубi. При зондуваннi визна-
чається безболiсне сполучення карiозної
порожнини з порожниною зуба. Термо-
проба негативна, вертикальна перкусiя
слабко позитивна. На внутрiшньорото-
вiй рентгенограмi 85 зуба - вогнище де-
струкцiї з нечiткими контурами в дiлянцi
медiального кореня. Кортикальна пла-
стинка навколо 45 зуба збережена. Який
пломбувальний матерiал для постiйної
обтурацiї кореневих каналiв буде опти-
мальним в данiй клiнiчнiй ситуацiї?

A. Цинкоксид-евгенольна паста
B. Резорцин-формалiнова паста
C. Склоiономерний цемент
D.Йодоформна паста
E. Гiдроксидкальцiйвмiсна паста

103. В якi строки за допомогою рентге-
нографiї можна виявити першi кiстковi
змiни хронiчного одонтогенного остео-
мiєлiту?

A. На 10-14 добу пiсля початку захворю-
вання
B. На 4-5 добу пiсля початку захворюван-
ня
C. На 1-3 добу пiсля початку захворюван-
ня
D. Через 3-4 тижнi пiсля початку захво-
рювання
E. Не ранiше нiж через мiсяць пiсля
початку захворювання

104. Батьки дитини 4,5 рокiв звернулись
до стоматолога з метою санацiї ротової
порожнини. Об’єктивно: коронки 74, 75
зубiв зруйнованi на 2/3. Лiкарем дiагно-
стовано хронiчний фiброзний пульпiт 74,
75 зубiв. Стоматолог провiв лiкування
пульпiту методом вiтальної пульпотомiї.
Як найдоцiльнiше вiдновити анатомiчну
форму зубiв?

A. Стандартнi металевi коронки
B. Композицiйнi матерiали свiтлового
твердiння
C. Компомер
D. Гiбридний склоiономерний цемент
E. Традицiйний склоiономерний цемент

105. Лiкар-стоматолог при лiкуваннi у
пацiєнта хронiчного глибокого карiєсу
33 зуба виконує остаточну обробку по-
стiйної пломби iз композиту свiтлової
полiмеризацiї. Який колiр кiльця на хво-
стовику алмазного бору вiдповiдає його
найменшiй абразивностi?

A. Бiлий
B.Жовтий
C. Червоний
D. Зелений
E. Чорний

106. У дитини 6-ти рокiв пiд час профi-
лактичного огляду в перших постiйних
молярах виявленi глибокi вiдкритi непi-
гментованi фiсури. Цiлiснiсть емалi збе-
режена, при її зондуваннi шорсткiсть не
визначається. Яка оптимальна тактика у
даному випадку?

A.Неiнвазивна герметизацiя
B.АRТ-методика
C. Iнвазивна герметизацiя
D.Профiлактичне пломбування
E. -

107. До лiкаря-стоматолога звернулись
батьки 3-рiчної дiвчинки з метою пiдбору
зубної пасти для дитини. При об’єктивно-
му обстеженнi зубiв i слизової оболонки
порожнини рота патологiї не виявлено.
Яку зубну пасту слiд порекомендувати
дитинi?

A. Без фтору
B. З мiнеральними солями
C. З середнiм вмiстом фтору
D. З низьким вмiстом фтору
E. З вмiстом ферментiв

108. Пацiєнтка 26-ти рокiв скаржиться
на затримку залишкiв їжi мiж зубами
на нижнiй щелепi праворуч. Об’єктив-
но: ясенний сосочок мiж 45 та 46 зубами
гiперемований, набряклий, легко крово-
точить при дотику. На апроксимально-
медiальнiй поверхнi 46 зуба композитна
пломба, контактний пункт вiдсутнiй. Якi
засоби необхiднi для створення щiльного
контактного пункту при пломбуваннi 46
зуба?
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A. Фiксуюче кiльце, матриця, клинцi
B.Матрицетримач, клинцi
C. Матрицетримач, матриця, ретракцiйна
нитка
D. Лавсанова матриця, свiтлопровiднi
клинцi
E. -

109. Батьки дитини 5-ти рокiв скаржа-
ться на руйнування зуба у дитини на ни-
жнiй щелепi. Об’єктивно: на жувальнiй
поверхнi 85 зуба карiозна порожнина в
межах припульпарного дентину, дентин
щiльний, пiгментований. Зондування чу-
тливе в дiлянцi емалево-дентинного спо-
лучення, бiль на термiчнi подразники не
виникає, перкусiя безболiсна, ясна навко-
ло 85 зуба без змiн. Встановлено дiагноз:
хронiчний глибокий карiєс. Якi данi об’є-
ктивного обстеження дозволили, перш
за все, провести диференцiйну дiагности-
ку карiєсу з його ускладненнями?

A. Чутливе зондування емалево-
дентинного сполучення
B. Вiдсутнiсть болю вiд термiчних подра-
зникiв
C. Карiозна порожнина в межах припуль-
парного дентину
D. Безболiсна перкусiя
E. Колiр i консистенцiя дентину

110. Лiкар-стоматолог проводить оцiнку
гiгiєнiчного стану порожнини рота у ди-
тини 12-ти рокiв перед ортодонтичним
лiкуванням. Який з перерахованих iнде-
ксiв є гiгiєнiчним?

A. Iндекс Федорова-Володкiної
B. Iндекс РМА
C. Iндекс СРIТN
D. Iндекс гiнгiвiту
E. -

111. Пацiєнт 32-х рокiв скаржиться на
часткову вiдсутнiсть зубiв на верхнiй ще-
лепi. З анамнезу вiдомо, що зуби втраче-
нi внаслiдок травми 8 мiсяцiв тому. При
оглядi: 11 та 12 зуби вiдсутнi, прикус ор-
тогнатичний. 13, 21, 22 зуби iнтактнi, стiй-
кi. Який метод протезування найдоцiль-
нiший в даному випадку?

A. Суцiльнокерамiчнi коронки, зафiксо-
ванi на iмплантатах
B. Адгезивний мостоподiбний протез
C. Металокерамiчний мостоподiбний
протез
D. Бюгельний протез з фiксацiєю на
атачменах
E. Частковий знiмний мiкропротез

112. Хворий 68-ми рокiв користується
повним знiмним протезом протягом 5 ро-
кiв. За цей час фiксацiя протеза повiльно
погiршувалась. Об’єктивно: протез май-

же повнiстю не прилягає до слизової обо-
лонки по перехiднiй клапаннiй зонi. Вiд-
сутня повноцiнна фiксацiя та стабiлiзацiя
протеза. Як можна використати цей про-
тез?

A. Використати протез у якостi iндивiду-
альної ложки
B. Залишити старий протез пiсля вико-
нання перебазування
C. Залишити старий базис, замiнивши
штучнi зуби
D. Залишити старi штучнi зуби лише
замiнивши базис протеза
E. Використати старий протез при визна-
ченнi висоти центральної оклюзiї

113. В клiнiку терапевтичної стоматоло-
гiї звернувся пацiєнт 37-ми рокiв. Скарги:
бiль при накушуваннi в дiлянцi 34 зуба.
При обстеженнi був використаний ме-
тод електроодонтодiагностики. Який по-
казник електроодонтодiагностики буде
вказувати на некроз пульпи i верхiвко-
вий перiодонтит?

A. 100 мкА i бiльше
B. 2-6 мкА
C. 40-40 мкА
D. 20-40мкА
E. 50-60 мкА

114. Хвора 30-ти рокiв звернулася до
лiкаря-стоматолога зi скаргами на бiль,
набряк та кровоточивiсть слизової обо-
ронки ротової порожнини та ясен на фо-
нi поганого самопочуття, рiзкого пiдви-
щення температури тiла до 39oC , бiль
в горлi. Об’єктивно: мигдалики вкритi
щiльним фiбринозним нальотом у ви-
глядi плiвки сiрувато-бiлого кольору з
гладенькою та блискучою поверхнею.
Налiт спаяний з пiдлеглими тканинами,
який знiмаючись, оголює кровоточиву
ерозивну поверхню. Який попереднiй дi-
агноз?

A. Дифтерiя
B. Скарлатина
C. Iнфекцiйний мононуклеоз
D. Ерозивно-виразковий гiнгiвостоматит
Венсана
E. Кiр

115. Хворому 45-ти рокiв лiкар-ортопед
виготовив естетичну штучну суцiльно-
керамiчну коронку на 22 зуб. Опорний
зуб вiдпрепаровано, розпочато процеду-
ру ретракцiї ясен - введено ретракцiйнi
нитки. Якої послiдовностi при отриманнi
основного подвiйного двохетапного вiд-
битку з верхньої щелепи повинен дотри-
муватися лiкар для отримання якiсного
вiдбитку?
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A. Перший шар вiдбитку iз ретракцiй-
ними нитками, виведення ретракцiйних
ниток, другий шар вiдбитку
B.Перший i другий шар вiдбитку iз ретра-
кцiйними нитками
C. Виведення ретракцiйних ниток, два
шари вiдбитку одномоментно
D. Перший i другий шар вiдбитку пiсля
виведення ретракцiйних ниток
E. -

116.Пацiєнту 40-ка рокiв виготовляється
металокерамiчна коронка на 36 зуб. На
етапi зняття вiдбиткiв лiкар вирiшив ви-
користати А-силiконову вiдбиткову масу.
Яка з представникiв силiконових мас є А-
силiконовою?

A. Panasil
B. Lastic Extra
C. Spidex
D. Еластiк плюс
E. Кромопан

117. Водiй-механiк з пiдбитого танка до-
ставлений на етап квалiфiкованої допо-
моги з опiковою травмою обличчя. На
фонi гiперемованої та набряклої шкiри
обличчя виявлено пухирi рiзної величи-
ни, заповненi прозорою рiдиною. Який
ступiнь опiку шкiри обличчя?

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

118. Пацiєнту планують провести препа-
рування вiтального 12 зуба пiд штучну
керамiчну коронку. Оберiть оптималь-
ний метод знеболення:

A. Iнфiльтрацiйна анестезiя
B. Iнфраорбiтальна анестезiя
C. Рiзцева анестезiя
D.Аплiкацiйна анестезiя
E. Туберальна анестезiя

119. Хворий 55-ти рокiв скерований у хi-
рургiчне вiддiлення з метою видалення 36
i 37 зубiв. З анамнезу вiдомо, що сiм мiся-
цiв тому хворий перенiс iнфаркт мiокар-
да. Через який промiжок часу пiсля iн-
фаркту мiокарда можна проводити пла-
нове видалення зубiв?

A. 4-6 мiсяцiв
B. Не має обмежень за часом
C. 1 рiк
D. 3-4 тижнi
E. 1-2 мiсяцi

120. Хворому 28-ти рокiв лiкар-
стоматолог протягом 6 днiв прово-
дить лiкування гострого виразково-

некротичного гiнгiвiту, легкого ступе-
ню тяжкостi. Об’єктивно ясна злегка на-
бряклi, гiперемованi, виразковi поверх-
нi очистились вiд некротичного нальоту.
Препарати якої групи треба залучити до
лiкування на даному етапi?

A. Кератопластики
B.Протеолiтичнi ферменти
C. Антигiстамiннi препарати
D. Кератолiтики
E.Антибiотики

121. Хворий 25-ти рокiв направлений на
видалення 26 зуба пiсля невдалого по-
переднього лiкування. Дiагноз: гострий
гнiйний перiодонтит 26 зуба. Який iн-
струмент необхiдно використати для ви-
далення?

A. S-подiбнi лiвi щипцi
B.Прямий елеватор
C.Щипцi байонетнi (багнетоподiбнi)
D.Прямi кореневi щипцi
E. S-подiбнi правi щипцi

122. Хворий 26-ти рокiв працює у сферi
IТ-технологiй, працює за комп’ютером
по 10-12 годин щодня. На диспансерному
облiку у офтальмолога з приводу синдро-
му ”сухого ока”. До стоматолога звернув-
ся з приводу численних дефектiв зубiв.
Об’єктивно: на вестибулярних поверх-
нях зубiв у пришийкових дiлянках наявнi
об’ємнi дефекти твердих тканин зубiв у
межах навколопульпарного дентину, без
чiтких меж, дентин темно-коричневого
кольору, розм’якшений, безболiсний при
зондуваннi. Який iмовiрний дiагноз?

A.Некроз твердих тканин зуба
B. Ерозiя твердих тканин зуба
C. Гострий глибокий множинний карiєс
D. Патологiчна стертiсть твердих тканин
зубiв
E. -

123.Пацiєнтка 38-ми рокiв звернулася до
лiкаря-стоматолога зi скаргами на трав-
мування щiк пiд час їжi, чутливiсть зубiв
до кислого. Пiд час огляду виявлено зни-
ження висоти прикусу, вiдсутнiсть 36 i 46
зубiв, емаль на рiжучих краях фронталь-
них зубiв вiдсутня, гострi краї емалi. Був
поставлений дiагноз патологiчне стиран-
ня зубiв. З чого починати лiкування?

A. Вiдновлення висоти прикусу
B. Реставрацiя фронтальних зубiв
C. Протезування дефектiв зубного ряду
D. Лiкування травми щоки
E. Лiкування гiперестезiї

124. Якi основнi побiчнi ефекти можуть
виникати у пацiєнтiв при тривалому за-



Крок 3 Стоматологiя 17

стосуваннi 0,05% розчину хлоргексидину
для полоскань порожнини рота?

A. Фарбування емалi зубiв, порушення
смакової чутливостi, вiдкладення зубного
каменю
B. Галiтоз, пiдвищена чутливiсть зубiв,
онiмiння язика
C. Гiперемiя слизової оболонки поро-
жнини рота, збiльшення ниткоподiбних
сосочкiв язика
D. Ерозивнi ураження i кровоточивiсть
слизової оболонки порожнини рота
E. Демiнералiзацiя емалi зубiв, посилене
слиновидiлення

125. Виберiть найбiльш коректний метод
визначення робочої довжини кореневого
каналу для ендодонтичного лiкування 36
зуба у дитини 7,5 рокiв:

A. Дiагностична рентгенограма
B. Тактильний
C. Табличний
D. Електрометричний (за допомогою
апекслокатора)
E. Будемо орiєнтуватися на суб’єктивнi
вiдчуття пацiєнта

126. Пацiєнт звернувся до лiкаря-
стоматолога зi скаргами на кровоточи-
вiсть ясен. Пiсля комплексу клiнiчних та
додаткових методiв обстеження був вста-
новлений дiагноз хронiчний генералiзо-
ваний пародонтит II ступеня. Останнiм
часом хворий вiдзначає загальну слаб-
кiсть, спрагу, сухiсть в ротовiй порожни-
нi. Яке додаткове дослiдження слiд при-
значити даному пацiєнту?

A. Аналiз кровi на вмiст глюкози
B. Загальний аналiз кровi
C. Загальний аналiз сечi
D. Бiохiмiчний аналiз ротової рiдини
E. Ортопантомографiю

127. Хворий 48-ми рокiв звернувся зi
скаргами на наявнiсть у дiлянцi тiла ни-
жньої щелепи болючого пiд час пальпацiї
утворення. Зуби, якi розташованi у ме-
жах пухлини, рухомi. Визначається сим-
птом Венсана. Слизова оболонка в дiлян-

цi патологiчного вогнища гiперемова-
на, набрякла. На рентгенограмi вогнище
деструкцiї кiсткової тканини з нечiтки-
ми межами. Виявленi спiкули. Яке ново-
утворення вiдповiдає такому описанню?

A.Остеосаркома
B.Остеома
C. Остеобластокластома
D.Остеобластома
E.Остеоїд-остеома

128.Хвора 53-х рокiв користується кардi-
остимулятором, скаржиться на кровото-
чивiсть ясен пiд чищення зубiв. Об’єктив-
но: ясна гiперемованi, набряклi. Ясеннi
кишенi глибиною 4-5 мм. Рухомiсть зу-
бiв 1-2 ступеня. На зубах велика кiлькiсть
зубних вiдкладень. Який метод зняття зу-
бних вiдкладень протипоказаний?

A. Ультразвуковий
B. Хiмiчний
C. Iнструментальний
D.Ферментативний
E. Комбiнований

129. Пацiєнту 43-х рокiв, який проходить
курс лiкування у пародонтолога, призна-
чений метод лiквiдацiї пародонтальних
кишень шляхом вiдкритого кюретажу.
Яка глибина пародонтальної кишенi є
показом до вiдкритого кюретажу?

A. 5,5 мм
B. 3-4 мм
C. Бiльше 8 мм
D. Бiльше 10 мм
E. -

130. Учням 3 класу рiк тому було прове-
дено комплекс первинної профiлактики
карiєсу. За яким показником слiд прово-
дити оцiнку первинної профiлактики че-
рез рiк пiсля її проведення?

A.Прирiст карiєсу
B. Кiлькiсть ускладненого карiєсу
C. Розповсюдженiсть карiєсу
D. Iнтенсивнiсть карiєсу
E. Розповсюдженiсть захворювань паро-
донта
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