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1. Хворий 44-х рокiв скаржиться на
шорсткiсть слизової оболонки щоки,
неприємнi вiдчуття пiд час приймання їжi. Об’єктивно: на гiперемованiй
слизовiй оболонцi лiвої щоки та в ретромолярнiй дiлянцi вiдмiчається вiзерунчасте розташування бiлуватих
нашарувань, що не знiмаються. Який
найбiльш вiрогiдний дiагноз?
A. Червоний плескатий лишай
B. Лейкоплакiя
C. Кандидозний стоматит
D. М’яка лейкоплакiя
E. Червоний вiвчак
2. Хворий 32-х рокiв скаржиться на
сильний пекучий бiль у дiлянцi нижньої щелепи злiва, пiдвищення температури до 38, 2oC , слабкiсть. Об’єктивно: на шкiрi нижньої губи i дiлянцi кута рота злiва - еритематознi плями, на яких розташовуються групи
дрiбних пухирцiв iз свiтлим вмiстом
у виглядi виноградних грон, на бiчнiй
поверхнi язика "ланцюжок"окремих
округлих ерозiй, вкритих фiбринозним нальотом. Пiдщелепнi лiмфовузли злiва збiльшенi, болiснi. Який
найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Оперiзувальний лишай
B. Гострий герпетичний стоматит
C. Герпетиформний дерматит Дюрiнга
D. Багатоформна ексудативна еритема
E. Пухирчаста хвороба
3. 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 дiлянцi правої верхньої щелепи. Об’єктивно: в
16 зубi глибока карiозна порожнина,
пiсля видалення залишкiв їжi та пухкого дентину виявлено кровоточиву пульпу. Зондування 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
4. У пацiєнта 26-ти рокiв карiознi по-
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рожнини V класу за Блеком у 31, 23
зубах. Який вид пломбувального матерiалу рацiонально використати для
пломбування таких дефектiв?
A. Гiбридний композит
B. Макрофiли
C. Склоiономiрний цемент
D. Конденсуючий композит
E. Срiбна амальгама
5. У дитини 7-ми рокiв пiд час профiлактичного огляду в перших постiйних молярах виявленi закритi непiгментованi фiсури. Цiлiснiсть емалi
збережена, при її зондуваннi шорсткiсть не визначається. Яка тактика
лiкаря?
A. Неiнвазивна герметизацiя
B. Iнвазивна герметизацiя
C. Профiлактичне пломбування
D. Диспансерне спостереження
E. АRТ-методика
6. Хворий 48-ми рокiв скаржиться
на вiдчуття сухостi у порожнинi рота, печiння слизової оболонки. Об’єктивно: на слизовiй оболонцi твердого пiднебiння на межi iз м’яким пiднебiнням вiдмiчається зроговiння епiтелiю у виглядi сiрувато-бiлої мережевоподiбної, опалесцентної 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
7. Дiвчинку 14-ти рокiв у зв’язку з побутовою травмою привели на консультацiю до стоматолога. Об’єктивно: вiдмiчається набряк верхньої губи, порушення цiлiсностi слизової
оболонки ясни у фронтальнiй дiлянцi, вiдлом 1/3 коронки 21 зуба. Зондування по лiнiї вiдлому болюче, холодовий подразник провокує короткочасний бiль, перкусiя безболiсна. Яке
дослiдження необхiдно провести для
постановки дiагнозу i вибору методу
лiкування?
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A. Електроодонтометрiя
B. Люмiнесцентна дiагностика
C. Вiтальне забарвлення
D. Термометрiя
E. Рентгенографiя

"рухливий альвеолярний гребiнь"на
верхнiй щелепi; атрофiя 2 ступеня за
Шредером. Слизова оболонка помiрно рухлива. Якому вiдбитку за ступенем компресiї слiд вiддати перевагу?

8. До лiкаря звернувся хворий 42-х
рокiв зi скаргами на пухлиноподiбне
утворення на слизовiй нижньої губи,
що з’явилося приблизно мiсяць тому та повiльно збiльшується в розмiрах. Об’єктивно: у товщi нижньої губи ущiльнення, обмежене, еластичне,
безболiсне, округлої форми, спаяне
зi слизовою оболонкою. Слизова над
ущiльненням прозора, навколо - не
змiнена. Який найбiльш вiрогiдний дiагноз?

A. Диференцiйований
B. Компресiйний
C. Декомпресiйний
D. Комбiнований
E. З тиском

A. Кiста малої слинної залози
B. Лiпома нижньої губи
C. Абсцес малої слинної залози
D. Фiброма нижньої губи
E. Папiлома нижньої губи
9. Хворий 22-х рокiв звернувся з приводу утрудненого прорiзування 48 зуба, зi скаргами на бiль у дiлянцi 48 зуба, обмежене вiдкривання рота. Об’єктивно: рот вiдкриває до 2,5 см. Коронка 48 зуба прорiзалася медiальними буграми, вкрита слизовою оболонкою, набрякла, гiперемована, зпiд неї видiляється гнiй. Яку лiкувальну тактику слiд обрати?
A. Розсiчення каптура
B. Висiчення каптура
C. Медикаментозна терапiя
D. Видалення 48 зуба
E. Фiзiотерапевтичне лiкування
10. Чоловiк 43-х рокiв скаржиться на
часте випадiння пломби з верхнього
переднього зуба, естетичний дефект.
Об’єктивно: в 21 порожнина 4 класу
за Блеком. Рiжучий край широкий;
на рентгенограмi патологiчнi змiни
вiдсутнi. Який оптимальний метод лiкування даного хворого?
A. Керамiчна вкладка
B. Пластмасова коронка
C. Металокерамiчна коронка
D. Металопластмасова коронка
E. Металева вкладка
11. Пiд час обстеження порожнини
рота хворого 69-ти рокiв на фонi
повної вiдсутностi зубiв, виявлений

12. Вагiтна жiнка 25-ти рокiв звернулася до стоматолога з метою видалення 26 з приводу хронiчного гранулематозного перiодонтиту. Пiсля збору анамнезу та з’ясування термiнiв
вагiтностi прийняте рiшення вiдкласти операцiю видалення зуба. У якi
термiни вагiтностi тимчасово протипоказано проведення операцiї видалення зуба?
A. 1-2 та 8-9 мiсяцiв
B. 3-4 та 8-9 мiсяцiв
C. 3-4 та 6-7 мiсяцiв
D. 5-6 та 8-9 мiсяцiв
E. 1-2 та 5-6 мiсяцiв
13. Чоловiк 39-ти рокiв скаржиться
на бiль, кровоточивiсть ясен, гiперсалiвацiю, головний бiль. Хворiє впродовж року. Об’єктивно: шкiрнi покрови блiдi, слизова ясен набрякла,
яскраво-червоного кольору, болiсна
при доторканнi, кровоточить. По
ясеневому краю визначається сiрочорна облямiвка, яка не знiмається.
Регiонарнi лiмфатичнi вузли збiльшенi, болiснi пiд час пальпацiї. Який найбiльш вiрогiдний дiагноз?
A. Меркурiалiзм
B. Арибофлавiноз
C. Пелагра
D. Сатурнiзм
E. 14. Хвора 30-ти рокiв звернулася зi
скаргами на випадiння пломби з 25.
З анамнезу вiдомо, що ранiше зуб був
лiкований з приводу ускладненого карiєсу. На рентгенограмi 25 кореневий
канал запломбований до верхiвки кореня, незначне розширення перiодонтальної щiлини, що вiдповiдає хронiчному фiброзному перiодонтиту. Яка
лiкарська тактика в цьому випадку?
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A. Пломбування карiозної порожнини
B. Фiзiотерапiя
C. Проведення резекцiї верхiвки кореня зуба
D. Закриття зуба на герметизм
E. Перепломбування
кореневого
каналу
15. Пацiєнт 43-х рокiв звернувся до
лiкаря-стоматолога з метою санацiї
порожнини рота. Об’єктивно: в заднiй третинi спинки язика по середнiй
лiнiї - дiлянка округлої форми до 1 см
в дiаметрi з гладкою поверхнею, без
сосочкiв, чiтко вiдмежована вiд прилеглих тканин. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Ромбоподiбний глосит
B. "Географiчний язик"
C. Глосит Гюнтера-Меллера
D. Атрофiчний кандидоз
E. Десквамативний глосит
16. Чоловiк 28-ми рокiв скаржиться
на наявнiсть карiозної порожнини в
25 зубi, яку помiтив рiк тому. Об’єктивно: на дистальнiй поверхнi 15 зуба визначається карiозна порожнина
в межах навколопульпарного дентину, яка не сполучається з порожниною зуба i виповнена твердим пiгментованим дентином. Зондування, перкусiя, реакцiя на холод - безболiснi,
ЕОД - 11 мкА. Який остаточний дiагноз?
A. Хронiчний глибокий карiєс
B. Хронiчний гранулематозний перiодонтит
C. Хронiчний середнiй карiєс
D. Хронiчний фiброзний пульпiт
E. Хронiчний фiброзний перiодонтит
17. Хвора 18-ти рокiв звернулася зi
скаргами на косметичний дефект
внаслiдок змiни кольору коронок зубiв. Проживає в регiонi з вмiстом
фтору в питнiй водi 1,1 мг/л. Страждає соматичною патологiєю, часто
хворiє. Об’єктивно: виявлена бiлувата змiнена емаль у пришийковiй зонi всiх зубiв, зондування безболiсне.
При вiтальному фарбуваннi 2% розчином метиленової синi колiр зберiгається. Який остаточний дiагноз?
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A. Гострий початковий карiєс
B. Гострий поверхневий карiєс
C. Системна гiпоплазiя емалi
D. Флюороз, плямиста форма
E. Незавершений амелогенез
18. Пацiєнтка 42-х рокiв скаржиться
на потрапляння їжi в мiжзубний промiжок. Об’єктивно: у 26 на дистальнiй
поверхнi карiозна порожнина. Мiжзубний сосочок гiперемований, набряклий. На рентгенограмi: остеопороз вершини мiжальвеолярної перегородки. Яка подальша тактика лiкаря?
A. Вiдновити контактний пункт та
провести мiсцеву протизапальну терапiю
B. Вiдновити контактний пункт та
призначити електрофорез хлориду
кальцiю
C. Контактний пункт не вiдновлювати, призначити
глiцерофосфат
кальцiю per os
D. Запломбувати зуб без вiдновлення
контактного пункту та провести мiсцеву протизапальну терапiю
E. Вiдновити контактний пункт та
провести загальну остеотропну терапiю
19. Пацiєнтка 34-х рокiв скаржиться
на наявнiсть карiозної порожнини в
36 зубi. Зуб лiкований з приводу карiєсу. Кiлька мiсяцiв тому пломба випала. Об’єктивно: на жувальнiй поверхнi 36 зуба карiозна порожнина середньої глибини iз широким вхiдним
отвором, виповнена твердим пiгментованим дентином. Зондування дна
i стiнок порожнини безболiсне. Реакцiя на холодовий подразник - слабкоболiсна. Перкусiя 34 зуба безболiсна. ЕОД - 8 мкА. Який остаточний
дiагноз?
A. Хронiчний середнiй карiєс
B. Гострий початковий карiєс
C. Гострий поверхневий карiєс
D. Гострий глибокий карiєс
E. Гострий середнiй карiєс
20. Пацiєнтка 53-х рокiв звернулася з
метою протезування. Пiсля об’єктивного обстеження вибрана конструкцiя часткового знiмного протезу на
верхню i нижню щелепи. Пiд час перевiрки конструкцiї протеза виявило-
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ся, що мiжзубний контакт в бiчних
областях спостерiгається лише злiва, справа - щiлина мiж зубами. Яким
шляхом виправляється дана помилка?
A. Зняти зуби в бiчних областях з
обох протезiв
B. Накласти розiгрiту смужку воску в
передньому вiддiлi
C. Зняти зуби в бiчнiй областi з нижнього протеза
D. Накласти розiгрiту смужку воску
на бiчну область
E. Зняти зуби в бiчнiй областi у верхньому протезi
21. Пацiєнту 63-х рокiв тиждень тому
були виготовленi повнi зубнi протези.
Хворий повторно звернувся зi скаргами на клацання штучних зубiв i втому
м’язiв, що пiднiмають нижню щелепу.
Яку помилку допустив лiкар?
A. Завищена мiжальвеолярна висота
B. Занижена мiжальвеолярна висота
C. Неправильно визначена центральна оклюзiя
D. Неправильно проведена постановка зубiв
E. Неправильно визначенi межi протезу
22. На прийомi у стоматолога хворий
38-ми рокiв пiд час пломбування кореневого каналу форедентом поскаржився на головний бiль, утруднене
ковтання, ядуху. Об’єктивно: набряк
обличчя, пiдвищення температури тiла, тахiкардiя. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Набряк Квiнке
B. Гiпертонiчний криз
C. Анафiлактичний шок
D. Бронхоспазм
E. Тромбоемболiя легеневої артерiї
23. У пологовому будинку в новонародженого дiагностовано наскрiзну iзольовану розщiлину твердого
та м’якого пiднебiння. Рекомендовано виготовити обтуратор. У який термiн слiд його виготовити?
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A. У першi днi пiсля народження
дитини
B. У мiсячному вiцi
C. У двомiсячному вiцi
D. У чотиримiсячному вiцi
E. Через пiвроку пiсля народження
24. Дiвчинка 8-ми рокiв звернулась зi
скаргами на наявнiсть плями в дiлянцi фронтальних зубiв верхньої щелепи. Об’єктивно: на вестибулярнiй
поверхнi 11 зуба в дiлянцi рiжучого
краю пляма жовтого кольору з чiткими межами, блискуча, безболiсна при
зондуваннi, не забарвлюється метиленовим синiм. Виберiть найбiльш
iмовiрну причину даного захворювання:
A. Травма 51 зуба
B. Надлишок фтору у питнiй водi
C. Незадовiльна гiгiєна ротової порожнини
D. Спадкова патологiя емалi
E. Недостатнiсть фтору у питнiй водi
25. У хворого 48-ми рокiв з пародонтитом спостерiгається рухомiсть зубiв у передньо-задньому (вестибулооральному) напрямi; глибина пародонтальних кишень 4-6 мм, на Roграмi деструкцiя кiстки альвеолярного паростка за змiшаним типом на
1/3-1/2 довжини коренiв. Вкажiть ступiнь ураження тканин пародонта:
A. II
B. 0
C. I
D. III
E. Початковий
26. Хлопчик 9-ти рокiв скаржиться
на свербiж верхньої губи та шкiри
приротової дiлянки. Об’єктивно: гiперемiя та набряк червоної облямiвки верхньої губи у дiлянцi, що прилягає до шкiри, еритема i набряк шкiри
над верхньою губою та в дiлянцi кута рота розмiром приблизно 1х1 см
з нечiткими краями. Який найбiльш
iмовiрний дiагноз?
A. Атопiчний хейлiт
B. Екзематозний хейлiт
C. Метеорологiчний хейлiт
D. Суха форма ексфолiативного хейлiту
E. Актинiчний хейлiт
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27. Дитина 15-ти рокiв, що хворiє на
анемiю, скаржиться на болiсну припухлiсть у лiвiй пiднижньощелепнiй
дiлянцi, яка з’явилася пiсля переохолодження. Об’єктивно: визначається
асиметрiя обличчя за рахунок припухлостi тканин лiвої пiднижньощелепної дiлянки, шкiра слабко гiперемована. Пiд час пальпацiї визначається
болiсне утворення розмiром 3x5 см,
спаяне зi шкiрою та навколишнiми
тканинами. Яке лiкування необхiдне
хворому на другий день пiсля розтину
абсцесу?
A. Медикаментозна терапiя, промивання рани розчинами антисептикiв,
загальне УФО
B. Промивання рани антисептиками,
антибiотикотерапiя
C. Промивання рани антисептиками,
антигiстамiннi препарати
D. Промивання рани антисептиками,
фiзiолiкування
E. Промивання рани антисептиками,
знеболюючi
28. Постраждалий в автомобiльнiй
катастрофi 42-х рокiв скаржиться
на важкий загальний стан, головний
бiль, бiль при жуваннi та розмовi.
При оглядi - вiдкритий прикус, змiщення верхньої щелепи донизу, рухливiсть її. Слизова оболонка не порушена. Яка допомога необхiдна постраждалому?
A. Госпiталiзацiя у щелепно-лицеве
вiддiлення, iммобiлiзацiя фрагментiв,
медикаментозне лiкування, консультацiя лiкаря-невропатолога
B. Госпiталiзацiя хворого, лiжковий
режим, пращеподiбна пов’язка, медикаментозне лiкування
C. Госпiталiзацiя хворого, лiжковий
режим, медикаментозне лiкування
D. Амбулаторне лiкування, пращеподiбна пов’язка, симптоматичне
лiкування
E. Амбулаторне лiкування, iммобiлiзацiя щелеп, медикаментозна терапiя
29. Хвора 25-ти рокiв направлена
стоматологом-терапевтом для видалення 27 з приводу загострення
хронiчного перiодонтиту. Хiрургомстоматологом проведено знеболення внутрiшньоротовим способом - туберальна та палатинальна анестезiя.
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Якi нерви виключає туберальна анестезiя?
A. Заднi верхнi альвеолярнi гiлки
iнфраорбiтального нерва
B. Середнi верхнi альвеолярнi гiлки
iнфраорбiтального нерва
C. Переднi верхнi альвеолярнi гiлки
iнфраорбiтального нерва
D. Великий та малий нерви пiднебiння
E. Верхньощелепний нерв
30. Жiнка 20-ти рокiв перед протезуванням звернулась до лiкарястоматолога для пiдготовки 12, 22 пiд
металокерамiчну мостоподiбну конструкцiю. Пiд час препарування була
розкрита пульпова камера 22. Який
метод лiкування найбiльш доцiльний
у даному клiнiчному випадку?
A. Вiтальна екстирпацiя
B. Вiтальна ампутацiя
C. Консервативний метод
D. Девiтальна пульпектомiя
E. Комбiнований метод
31. Дiвчинка 12-ти рокiв звернулася
до клiнiки зi скаргами на естетичний
дефект обличчя. Об’єктивно: губи зiмкненi, коловий м’яз рота напружений, пiдборiддя скошене назад, всi
зуби постiйнi, рiзцi верхньої щелепи
нахиленi в пiднебiнний бiк, глибоко
перекривають нижнi рiзцi; в бiчних
дiлянках спостерiгається змикання
однойменних зубiв. Визначте дiагноз:
A. II клас 2 пiдклас за класифiкацiєю
Енгля
B. II клас 1 пiдклас за класифiкацiєю
Енгля
C. I клас за класифiкацiєю Енгля
D. III клас за класифiкацiєю Енгля
E. Пiднебiнне положення рiзцiв верхньої щелепи
32. У дитини 9-ти рокiв пiд час профiлактичного огляду виявлено: виступаюче пiдборiддя, дiастема i треми
мiж нижнiми рiзцями та iклами, що
перекривають верхнi на 2/3 висоти
коронки. Спiввiдношення перших постiйних молярiв за III класом Енгля.
Сагiтальна щiлина - 2 мм. Яка тактика лiкаря?
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A. Застосувати апарат Брюкля
B. Призначити комплекс мiогiмнастики
C. Застосувати ковзаючий апарат
Енгля
D. Застосувати капу Бинiна
E. Застосувати капу Шварца
33. У дитини 10-ти рокiв пiд час огляду виявлено: нижнi моляри з правого
боку перекривають верхнi, змикання
решти зубiв вiдповiдає нормi. Який
метод дослiдження моделей щелеп
слiд застосувати?
A. Метод Пона
B. Метод Герлаха
C. Метод Шварца
D. Метод Хаулея-Гербста
E. Метод Коркхауза
34. Хворий 35-ти рокiв скаржиться
на болiснi ерозiї у порожнинi рота,
що виникають перiодично, зникають
через 7-8 днiв i через 3-4 мiсяцi з’являються знову. Такi змiни тривають
впродовж 5-ти рокiв. Об’єктивно: на
слизовiй оболонцi нижньої губи ерозiя округлої форми розмiром 6х5 мм,
з чiткими краями, оточена гiперемованим вiнчиком, з рiвною поверхнею,
вкритою сiруватим нальотом, при дотику рiзко болiсна. Який найбiльш
iмовiрний попереднiй дiагноз?
A. Хронiчний рецидивуючий афтозний стоматит
B. Хронiчний рецидивуючий герпес
C. Твердий шанкер
D. Лейкоплакiя, ерозивно-виразкова
форма
E.
Червоний
плоский
лишай,
ерозивно-виразкова форма
35. Пацiєнт 23-х рокiв скаржиться на
загальну слабкiсть, утруднений прийом їжi, пiдвищення температури тiла до 38o C . Об’єктивно: ясеннi сосочки на верхнiй i нижнiй щелепах
звиразкованi, вкритi брудно-сiрим некротичним нальотом, пiсля видалення якого оголюються кровоточивi та
болiснi поверхнi. Пiсля ретельного
обстеження лiкар-стоматолог встановив попереднiй дiагноз: виразковонекротичний гiнгiвiт Венсана. Якi додатковi методи обстеження дозволять встановити остаточний дiагноз?
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A. Мiкробiологiчне дослiдження
B. Цитологiчне дослiдження i бiохiмiчний аналiз кровi
C. Мiкробiологiчне дослiдження i
реопародонтографiя
D. Клiнiчний аналiз кровi та люмiнесцентне дослiдження
E. Реакцiя адсорбцiї мiкроорганiзмiв i
полярографiя
36. У пiдлiткiв встановили iндекс
КПВ = 4,5 - 6,5. За оцiнкою ВООЗ
це рiвень:
A. Високий
B. Дуже низький
C. Низький
D. Помiрний
E. Дуже високий
37. Хвора 18-ти рокiв скаржиться на
змiну кольору слизової оболонки щiк
по лiнiї змикання зубiв, нижньої губи. Об’єктивно: слизова оболонка у
дiлянцi нижньої губи, по лiнiї змикання зубiв, має бiлувату мацеровану поверхню з нечiткими межами. Епiтелiй нерiвномiрно злущений, має бахромчастий вигляд, знiмається при
поскоблюваннi. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Звичне кусання слизової оболонки
B. Лейкоплакiя
C. Хронiчний кандидоз
D. Бiлий губчастий невус
E. Червоний плоский лишай
38. При наданнi стоматологiчної допомоги на терапевтичному, хiрургiчному та ортопедичному прийомi, за
змiну лiкар (7 рокiв стажу i бiльше)
повинен виконати:
A. 25 УОП
B. 23 УОП
C. 21 УОП
D. 20 УОП
E. 18 УОП
39. Кiлькiсть лiкарських посад стоматологiчного профiлю при яких вводиться 1 посада завiдуючого вiддiленням, звiльненим вiд лiкарського навантаження:
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A. Дванадцять
B. Три
C. П’ять
D. Десять
E. Шiсть
40. Чоловiк 54-х рокiв через 5 днiв
пiсля видалення 27 скаржиться на
бiль та утруднене вiдкривання рота,
to - 38o C . Об’єктивно: загальний стан
важкий, незначна асиметрiя обличчя
за рахунок набряку скроневої дiлянки в нижньому вiддiлi. Контрактура
III ступеня. З боку порожнини рота
- набряк слизової оболонки по перехiднiй складцi злiва в дiлянцi молярiв
верхньої щелепи. Пальпацiя за горбом верхньої щелепи рiзко болiсна.
Який найбiльш вiрогiдний дiагноз?
A. Одонтогенна флегмона лiвої пiдскроневої дiлянки
B. Флегмона лiвої пiдщелепної дiлянки
C. Флегмона лiвої скроневої дiлянки
D. Гострий гнiйний перiостит верхньої
щелепи злiва
E. Флегмона лiвої навколовушножувальної поверхнi
41. Мати дитини 3-х мiсяцiв скаржиться, що пiд час годування груддю
дитина "клацає"язиком; неспокiйна,
погано набирає вагу. Об’єктивно: нижнiй край вуздечки язика прикрiплюється у ясенного валика, рухи язика
обмеженi, вуздечка тонка, прозора.
Яка операцiя показана дитинi в цьому вiцi?
A. Френулотомiя вуздечки язика
B. Пластика вуздечки язика трикутними клаптями за Лiмбергом
C. V-подiбне висiчення вуздечки язика
D. Крiодеструкцiя вуздечки язика
E. У вiцi 7-9 рокiв показана френулоектомiя
42. Хлопчику 14-ти рокiв встановлено дiагноз: справжня прогнатiя. Лицевi та внутрiшньоротовi ознаки вираженi. Нижня щелепа має правильний
розвиток. Сагiтальна щiлина 6 мм.
Прорiзались усi постiйнi зуби, крiм
18,28,38,48. Який план лiкування?
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A. Видалення 14 i 24 зубiв пiсля
попереднього виготовлення ортодонтичного апарату. Ортодонтичне
лiкування, направлене на адаптацiю
прикусу
B. Видалення зародкiв 18 i 28 зубiв,
ортодонтичне лiкування
C. Генiопластика
D. Двобiчна остеотомiя за Рауером
E. Двобiчна площинна остеотомiя
нижньої щелепи за Рудько
43. При профiлактичному оглядi в
жiнки 25-ти рокiв на слизовiй оболонцi нижньої губи виявлена кратероподiбна виразка, м’ясо-червоного
кольору, дiаметром до 1 см, з твердим хрящоподiбним iнфiльтратом в
основi, виразка безболiсна, регiонарнi лiмфатичнi вузли збiльшенi, твердi, безболiснi, рухомi. Який найбiльш
iмовiрний дiагноз?
A. Твердий шанкер
B. Виразково-некротичний стоматит
C. Дифтерiя
D. Абсцес
E. Актиномiкотичний вузол
44. Хвора 35-ти рокiв вiдзначає наявнiсть безболiсної деформацiї тiла
нижньої щелепи з правого боку. На
рентгенограмi - наявнiсть гомогенного вогнища збiльшеної щiльностi кiсткової тканини округлої форми, дiаметром 1,5 -2,0 см; по периферiї вогнища - вузька смужка просвiтлення
шириною до 1,2 мм та склероз кiстки
на межi з новоутворенням. Який дiагноз найбiльш вiрогiдний?
A. Тверда одонтома
B. Одонтогенна фiброма
C. Амелобластома
D. Радикулярна кiста
E. Остеобластома
45. Пацiєнтка 24-х рокiв звернулась
зi скаргами на наявнiсть темного нальоту. Об’єктивно: наявнiсть темного нальоту, над’ясенного зубного каменю, ясеннi сосочки пастознi, верхiвки згладженi, ПЗЯК - 4 мм, кровоточивiсть 1 ступеня. На Ro-грамi:
зменшення мiжзубних перегородок в
межах 1/4 їх висоти, осередки остеопорозу, розширення перiодонтальної
щiлини в дiлянцi шийок зубiв. Який
найбiльш iмовiрний дiагноз?
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A. Пародонтит генералiзований I
ступеня важкостi, хронiчний перебiг
B. Пародонтит генералiзований I
ступеня важкостi, загострений перебiг
C. Катаральний гiнгiвiт
D. Пародонтит генералiзований II
ступеня важкостi, загострений перебiг
E. Пародонтит генералiзований II
ступеня важкостi, хронiчний перебiг
46. Хворiй 38-ми рокiв пiсля препарування зубiв пiд металокерамiчнi коронки потрiбно зняти вiдбитки. Який
матерiал слiд обрати?
A. Стомафлекс
B. Репiн
C. Гiпс
D. Стомальгiн
E. Стенс
47. Дитина 7-ми рокiв скаржиться на
бiль в зубi на верхнiй щелепi злiва,
пiдвищення температури до 37, 8oC .
Хворiє 2 доби. Об’єктивно: асиметрiя
обличчя за рахунок припухлостi лiвої
щоки. Коронка 65 зуба зруйнована на
1/2, перкусiя рiзко позитивна. Гiперемiя i набряк слизової оболонки в
дiлянцi 64,65,26 зубiв, з вестибулярної
сторони флуктуацiя. Який найбiльш
iмовiрний дiагноз?
A. Гострий одонтогенний перiостит
верхньої щелепи
B. Загострення хронiчного перiодонтиту зуба
C. Одонтогенна кiста верхньої щелепи
D. Одонтогенний гайморит
E. Гострий одонтогенний остеомiєлiт
верхньої щелепи
48. Хвора 35-ти рокiв звернулася
зi скаргами на естетичний дефект.
Об’єктивно: 13 зруйнований на 2/3.
Зуб депульповано, кореневий канал
запломбований до верхiвки. На яку
глибину необхiдно розкрити кореневий канал пiд штифтовий зуб у даної
хворої?
A. 2/3 кореневого каналу
B. 1/3 кореневого каналу
C. На всю довжину каналу
D. 1/2 кореневого каналу
E. 3/4 кореневого каналу
49. У дитини 7-ми рокiв повний вивих
11 зуба в результатi травми 20 годин
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тому. Виберiть оптимальний вид лiкування:
A. Реплантацiя 11 зуба з попереднiм
пломбуванням каналу
B. Реплантацiя 11 зуба з наступним
пломбуванням каналу
C. Видалення 11 зуба
D. Заморожування зуба
E. Ушивання комiрки кетгутом
50. Хвора 42-х рокiв скаржиться на
бiль правої половини голови, обмеження рухiв нижньої щелепи, цокання, перiодичний спазм жувальної мускулатури. Об’єктивно: обличчя симетричне, вiдкривання рота
обмежене. При пальпацiї в правому
скронево-нижньощелепному суглобi
вiдмiчаються хрускiт пiд час рухiв нижньої щелепи. При оглядi порожнини
рота виявлений дефект зубного ряду
справа II класу за Кенедi. Який дiагноз найбiльш iмовiрний?
A. Больова дисфункцiя правого
скронево-нижньощелепного суглоба
B. Контрактура правого скроневонижньощелепного суглоба
C. Артрозо-артрит правого скроневонижньощелепного суглоба
D. Осифiкуючий мiозит
E. Гострий артрит
51. Хвора 42-х рокiв звернулась зi
скаргами на шурхотiння, лускiт у лiвому скронево-нижньощелепному суглобi, обмеженiсть рухiв нижньої щелепи зранку, бiль при жуваннi твердої
їжi. Об’єктивно: рухи нижньої щелепи вниз S-подiбнi з девiацiєю вправо.
Вiдкривання рота в повному обсязi.
На томограмi: суглобова ямка лiвого
скронево-нижньощелепного суглоба
пласка, шийка суглобового вiдростку
вкорочена, на поверхнi суглобової голiвки наявнi екзостози. Який дiагноз
найбiльш iмовiрний?
A. Деформуючий артроз
B. Склерозуючий артроз
C. Фiброзний анкiлоз
D. Хронiчний ревматичний артрит
E. Больова дисфункцiя
52. Хворий 12-ти рокiв пiсля перенесеного сильного переохолодження звернувся до хiрурга-стоматолога
зi скаргами на наявнiсть болiсного
iнфiльтрату в правiй щiчнiй дiлянцi,
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слабкiсть, вiдсутнiсть апетиту, пiдвищення температури до 37, 8oC , головний бiль. Об’єктивно: обличчя асиметричне за рахунок набряку м’яких
тканин правої щiчної областi; у центрi запального iнфiльтрату - некротично змiненi тканини, шкiра навколо гiперемована, болiсна. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

премолярами щiлина до 0,8 см, в контактi лише моляри. Який дiагноз найбiльш iмовiрний?

A. Фурункул щiчної областi
B. Карбункул щiчної областi
C. Бешиха щiчної областi
D. Гострий остеомiєлiт верхньої щелепи
E. Аденофлегмона щiчної областi

55. У дитини 2-х рокiв є вроджена
вада м’якого i твердого пiднебiння.
М’якi тканини губи без деформацiй.
Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

53. Хвора 14-ти рокiв звернулася зi
скаргами на неправильне положення
верхнiх iклiв. Об’єктивно: верхнi iкла
розташованi поза зубною дугою, вестибулярно, мiсце для них в зубнiй дузi вiдсутнє. 13 зуб прорiзується над 12
зубом, 24 стоїть щiльно до дистальної
поверхнi 22 зуба. Прикус нейтральний. Дiагноз: аномалiйне положення
окремих 13, 23 зубiв. Яка тактика ортодонта в данiй клiнiчнiй ситуацiї?
A. Комплексне лiкування - видалення
14 та 24 зубiв з метою створення мiсця
для 13 та 23 зубiв, подальше застосовуючи незнiмний ортодонтичний
апарат (брекет-систему) перемiстити
в зубну дугу 13 та 23 зуби
B. Перший етап - застосувати швидкий пiднебiнний розширювач, другий
етап - застосовуючи незнiмний ортодонтичний апарат (брекет-систему)
перемiстити в зубну дугу 13 та 23 зуби
C. Використати знiмну пластинку з
гвинтами з метою розширення верхньої зубної дуги та вiдтворення мiсця
для аномалiйно розташованих зубiв
D. Комплексне лiкування - видалення
14 та 24 зубiв з метою створення
мiсця для 13 та 23 зубiв, у подальшому
застосовуючи знiмну пластинку для
перемiщення аномалiйно розташованих зубiв в зубну дугу
E. Застосувати дисталiзатор молярiв
з метою створення мiсця для 13 та 23
зубiв
54. Хворий 28-ми рокiв звернувся
зi скаргами на не змикання зубiв
у фронтальнiй дiлянцi, естетичний
дефект, утруднений прийом їжi. Об’єктивно: мiж фронтальними зубами i

A. Вiдкритий прикус
B. Прогенiя
C. Мiкрогенiя
D. Прогнатiя
E. Фiзiологiчна прогенiя

A. Iзольоване повне незрощення
пiднебiння
B. Iзольоване неповне незрощення
пiднебiння
C. Комбiноване незрощення пiднебiння
D. Скрите незрощення пiднебiння
E. Часткове незрощення пiднебiння
56. У хворого 45-ти рокiв гострий
бiль, загальна слабкiсть, to - 39oC .
Об’єктивно: асиметрiя обличчя, обкладений язик, неприємний запах
iз рота, тяжке ковтання. Рухомiсть
34,35,36,37 зубiв, рухомiсть їх наростає. 36 змiнений в кольорi, коронка
зруйнована. Ясна почервонiлi, набряклi з обох бокiв альвеолярного вiдростка, тризм, симптом Венсана, регiональнi лiмфовузли збiльшенi, болiснi. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Гострий остеомiєлiт нижньої щелепи
B. Травматичний остеомiєлiт нижньої
щелепи
C. Хронiчний остеомiєлiт нижньої
щелепи
D. Флегмона пiдщелепного трикутника
E. Гостра респiраторна вiрусна iнфекцiя
57. У хворого 45-ти рокiв виявлено веретеноподiбно надуте тiло нижньої
щелепи. Об’єктивно: слизова оболонка гiперемована. Шкiрнi покрови
над пухлиною не змiненi у кольорi,
збираються в складку. Рентгенологiчно: ряд округлих порожнин в однiй
iз яких знаходиться сформований зуб.
Якому дiагнозу вiдповiдає клiнiчна
картина?
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A. Адамантинома
B. Саркома
C. Рак
D. Остеобластокластома
E. Остеома
58. Хворому 48-ми рокiв показано виготовлення кореневої коронкової куксової вкладки на 23 зуб, який пломбовано до верхiвки. При формуваннi
каналу пiд куксу з’явився рiзкий бiль i
видiлення кровi. Що є причиною цього явища?
A. Перфорацiя стiнки кореня 23 зуба
зумовлена неправильним вибором
напрямку рiжучого iнструменту
B. Наявнiсть живої пульпи в каналi
зуба
C. Наявнiсть в каналi зуба твердого
цементу
D. Неправильне положення пацiєнта
E. Неправильне положення лiкаря
59. У хворого 66-ти рокiв, що страждає на IХС, атеросклеротичний
кардiосклероз, хронiчну коронарну
недостатнiсть, пiд час стоматологiчного прийому з’явився сильний загрудинний бiль, що iррадiював у лiву
лопатку i супроводжувався онiмiнням
лiвої руки. Хворий зблiд, спiтнiв, АТ140/90 мм рт.ст., Ps- 80/хв., ритмiчний.
Пiсля прийому таблетки валiдолу
стан не змiнився. Лише пiсля прийому таблетки нiтроглiцерину бiль став
слабшати i невдовзi затих. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Напад стенокардiї
B. Iнфаркт мiокарда
C. Тромбоз легеневих судин
D. Проривна виразка шлунка
E. Гострий панкреатит
60. Хвора 18-ти рокiв пiсля проведення мандибулярної анестезiї ультракаїном ДС раптово зблiдла, знепритомнiла, дихання стало поверхневим,
пульс прискорений, слабкого наповнення та напруження. Який найбiльш
iмовiрний дiагноз?
A. Непритомнiсть
B. Iнфаркт мiокарда
C. Стенокардiя
D. Набряк Квiнке
E. Гiпертонiчний криз
61. Пацiєнт 45-ти рокiв скаржиться на
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пiдвищену чутливiсть зубiв вiд термiчних i хiмiчних подразникiв. Об’єктивно: ясна анемiчна, щiльна, не
кровить. Коренi зубiв оголенi на 1/3.
Рухливостi зубiв немає. У пришийковiй дiлянцi 43,42,41,31,32,33 дефекти
у виглядi клину. Яке захворювання у
пацiєнта?
A. Пародонтоз
B. Атрофiчний гiнгiвiт
C. Пародонтит
D. Вiковi змiни пародонта
E. Пародонтальний симптомокомплекс при анемiї
62. Пацiєнтка 25-ти рокiв звернулася
зi скаргами на гострий самочинний
бiль, що виникає вiд дiй всiх подразникiв, триває 1-2 хв; свiтлi промiжки 6-24 год, посилюється вночi. Об’єктивно: карiозна порожнина в межах
бiляпульпарного дентину, зондування болiсне в дiлянках проекцiї рогiв
пульпи. Пульпова камера закрита.
Вiд холодного виникає рiзкий бiль,
що триває 1-2 хв. Перкусiя негативна.
Який найбiльш доцiльний метод лiкування?
A. Бiологiчний метод
B. Метод вiтальної екстирпацiї
C. Метод девiтальної екстирпацiї
D. Метод вiтальної ампутацiї
E. Метод девiтальної ампутацiї
63. Хворому встановлено дiагноз: гострий глибокий карiєс 46. Скiльки
вiдвiдувань необхiдно для лiкування
гострого глибокого карiєсу?
A. 2
B. 1
C. 3
D. 4
E. 5
64. Пацiєнт 23-х рокiв звернувся до
лiкаря-стоматолога зi скаргами на
вiдчуття дискомфорту у зубi на верхнiй щелепi злiва, що виникає перiодично. Об’єктивно: 24 зуб дещо змiнений у кольорi. На Ro-грамi: на верхiвцi кореня визначається дiлянка деструкцiї кiсткової тканини з нечiткими контурами, кореневий канал запломбований на 2/3. Який найбiльш
iмовiрний дiагноз?
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A. Хронiчний гранулюючий перiодонтит
B. Хронiчний фiброзний перiодонтит
C. Хронiчний гранулематозний перiодонтит
D. Гострий серозний перiодонтит
E. Гострий гнiйний перiодонтит
65. Якi вiдбитковi матерiали краще
використати для зняття вiдбиткiв по
яким виготовляються дiагностичнi
моделi?
A. Альгiнатнi
B. Силiконовi
C. Що кристалiзуються
D. Термопластичнi
E. 66. Хворий 27-ми рокiв звернувся до
хiрурга-стоматолога для видалення
зуба на верхнiй щелепi з метою пiдготовки до протезування. В анамнезi
- полiалергiя на рiзнi лiкарськi препарати. Пiсля введення лiдокаїну у
хворого розвинувся анафiлактичний
шок. Оберiть препарат, який першим
вводиться при наданнi невiдкладної
допомоги:
A. Адреналiн 0,1% - 0,5 мл
B. Димедрол 1% - 2,0 мл
C. Кордiамiн 25% - 1,0 мл
D. Еуфiлiн 2,4% - 10,0 мл
E. 67. Жiнка 22-х рокiв звернулася зi
скаргами на гострий напад мимовiльного болю в 25 тривалiстю 15-20 хвилин, що виник 2 години тому. Об’єктивно: на жувальнiй поверхнi 25 глибока карiозна порожнина не з’єднана
з порожниною зуба; реакцiя на холодовий подразник - больовий напад.
Який найбiльш вiрогiдний дiагноз?
A. Гострий обмежений пульпiт
B. Гострий глибокий карiєс
C. Гiперемiя пульпи
D. Гострий гнiйний пульпiт
E. Гострий дифузний пульпiт
68. У хворої 35-ти рокiв, що звернулася на травматологiчний пункт, при
оглядi вiдмiчається рухомiсть верхньої щелепи разом з кiстками носа,
вiдкритий прикус, набряк м’яких тканин середньої зони обличчя, крововилив в склеру, симптом "сходинки"по
нижньоорбiтальному краю з двох
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сторiн вилично-щелепного шва, носова кровотеча. Який найбiльш iмовiрний клiнiчний дiагноз?
A. Перелом верхньої щелепи за Ле
Фор II
B. Перелом верхньої щелепи за Ле
Фор I
C. Перелом виличних кiсток
D. Перелом кiсток носа
E. Перелом верхньої щелепи за Ле
Фор III
69. Хворий 20-ти рокiв, що страждає
на iнсулiнозалежну форму цукрового дiабету, звернувся до лiкарястоматолога для видалення зуба. За
3 години до вiзиту до лiкаря прийняв
звичну дозу iнсулiну та поснiдав. За
1 годину до втручання хвилювався та
ввiв ще половину вiд звичайної дози iнсулiну. В стоматологiчному крiслi, ще до початку втручань лiкаря,
поскаржився на слабкiсть, запаморочення, тремтiння в тiлi та судоми
в ногах. Об’єктивно: шкiра волога,
м’язи напруженi, дихання почащене,
пульс частий, хворий збуджений. Запаху ацетону з рота немає. Який найiмовiрнiший дiагноз?
A. Гiпоглiкемiчна кома
B. Гiперглiкемiчна кома
C. Гiперосмотична кома
D. Порушення свiдомостi
E. Початок епiлептичного нападу
70. До стоматолога звернулась дiвчина 16-ти рокiв у зв’язку з косметичним дефектом зубiв. Емаль на всiх
поверхнях зуба має матовий вiдтiнок, i на цьому тлi розташованi добре
окресленi пiгментованi плями. Емаль
зубiв жовтуватого кольору, з численними плямами, крапками, на деяких
зубах виявляються незначнi її дефекти. В дiлянцi жувальних зубiв спостерiгається швидке стирання емалi
з оголенням пiгментованого дентину темно-коричневого кольору. Який
найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Крейдоподiбно-крапчаста форма
флюорозу
B. Гострий початковий карiєс
C. Гiпоплазiя емалi
D. Некроз емалi
E. Ерозiя емалi
71. До клiнiки звернувся молодий чо-
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ловiк 25-ти рокiв, який пiд час велопрогулянки три днi тому впав з
велосипеду. Скарги на бiль у зубах
верхньої щелепи внаслiдок механiчних подразнень; вiд температурних
- менше. Об’єктивно: косий вiдлом
коронки 21 зуба з оголенням пульпи. Пульпа сiрувато-бурого вiдтiнку.
Зондування пульпи рiзко болiсне. Зуб
нерухомий. Пiд час рентгенологiчного дослiдження перелому кореня не
виявлено. Який найбiльш iмовiрний
дiагноз?
A. Травматичний пульпiт
B. Локалiзований пародонтит
C. Гострий обмежений пульпiт
D. Перелом коронки
E. Гострий перiодонтит
72. Хворий 60-ти рокiв звернувся
зi скаргами на бiль, кровоточивiсть
ясен, рухливiсть зубiв. Об’єктивно:
слизова оболонка ясен пастозна, застiйно гiперемована. Вiдзначається
велика кiлькiсть м’яких i твердих зубних вiдкладень. 12, 22, 34, 35, 44, 46
зуби рухливi III ступеня, пародонтальнi кишенi в дiлянцi 12, 13, 24, 26,
35, 44, 45 зубiв глибиною 6-7 мм. Який
найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Генералiзований пародонтит III
ступеня, хронiчний перебiг
B. Генералiзований пародонтит II
ступеня, хронiчний перебiг
C. Генералiзований пародонтит I ступеня, загострений перебiг
D. Локалiзований пародонтит III
ступеня, загострений перебiг
E. Гострий виразковий гiнгiвiт
73. У хворого на вестибулярнiй поверхнi в пришийковiй дiлянцi 11 зуба
- крейдоподiбна пляма. Пiсля обробки метиленовим синiм пляма фарбується у синiй колiр. При зондуваннi
поверхня плями гладка, безболiсна.
Який найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Карiєс у стадiї плями
B. Флюороз
C. Гiпоплазiя
D. Поверхневий карiєс
E. Глибокий карiєс
74. У хворого 45-ти рокiв пiд час препаровки 47 було травмовано язик.
Об’єктивно: рiзана рана передньої
третини язика, рясна кровотеча. Яка
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тактика лiкаря?
A. ПХО рани
B. Перев’язка язикової артерiї в трикутнику Пирогова
C. Тиснуча пов’язка
D. Трахеостома з тампонадою порожнини рота
E. 75. Дитина 3-х рокiв надiйшла до
щелепно-лицевого вiддiлення з дiагнозом: вроджена повна розщiлина
альвеолярного вiдростка твердого та
м’якого пiднебiння. Дитинi показана
радикальна уранопластика. Який вид
знеболення?
A. Назотрахеальний наркоз з ШВЛ
B. Оротрахеальний наркоз з ШВЛ
C. Внутрiшньовенний наркоз кетамiном
D. Внутрiшньовенний наркоз тiопенталом натрiю
E. 76. Хвора 42-х рокiв звернулася зi
скаргами на металевий присмак у ротi, вiдчуття поколювання у язицi. З
анамнезу: два тижнi тому хворiй виготовлений паяний мостоподiбний протез з МЗП на верхню щелепу. Об’єктивно: на верхнiй щелепi мостоподiбний протез з опорою на 35, 37 зуби,
слизова у дiлянцi опорних зубiв гiперемована, бiчна поверхня язика злiва
гiперемована i вкрита нальотом, на
38 сталева коронка. Який найбiльш
iмовiрний дiагноз?
A. Гальваноз
B. Кандидоз
C. Стоматит
D. Алергiчна реакцiя
E. Токсична реакцiя
77. Пацiєнту 38-ми рокiв пiд час виготовлення металокерамiчного протезу на нижню щелепу з опорою на
34, 37 зуби отриманi повнi анатомiчнi
вiдбитки А-силiконовим матерiалом
Паназил (Rettenbach). Якi рекомендованi виробником термiни вiдливки
моделей?
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A. Не ранiше 2-х годин
B. Через 30 хвилин
C. Через 1 годину
D. Не пiзнiше 7 днiв
E. Не пiзнiше 30 днiв
78. Пацiєнту 32-х рокiв для пломбування 36 зуба з приводу хронiчного середнього карiєсу був використаний фотополiмерний пломбувальний матерiал. На наступний день пiсля пломбування у хворого з’явилися
болi у запломбованому зубi вiд температурних подразникiв, болiснiсть
при накушуваннi на зуб. Назвiть найбiльш iмовiрну причину виникнення
даних скарг у хворого:
A. Явище дебондингу внаслiдок полiмеризацiйної усадки матерiалу
B. Термiчний опiк пульпи при препаруваннi карiозної порожнини
C. Фотополiмерна пломба завищує
прикус
D. Токсична дiя на пульпу фотополiмерного матерiалу
E. Неякiсно проведена некректомiя
79. Хворий 38-ми рокiв скаржиться
на пiдвищену чутливiсть зубiв вiд
температурних i хiмiчних подразникiв. Об’єктивно: ясна блiда, анемiчна,
ясеннi сосочки згладженi, вiдзначається оголення зубiв на 1/3 їх довжини.
Реакцiя на холодне болiсна, швидкоминуча. Дiагноз: пародонтоз I ступеня, гiперестезiя тканин зубiв. В комплексi лiкування гiперестезiї призначенi зубнi пасти. Якi речовини мають
входити до складу зубних паст, рекомендованих хворим з пародонтозом
для усунення гiперестезiї?
A. Хлорид стронцiю
B. Солi хлоргексидину
C. Лаурилсульфат натрiю
D. Цетилпiридний хлорид (СРС)
E. Триполiфосфат натрiю (STP)
80. Пiсля видалення 38 зуба, проведеного пiд мандибулярною анестезiєю,
у хворого з’явилося обмеження вiдкривання рота; через 3 доби - бiль пiд
час ковтання. Об’єктивно: обличчя
симетричне. У порожнинi рота - вибухання крило-щелепної складки злiва, пальпацiя її болiсна, комiрка 38
без ознак запалення. Який найбiльш
iмовiрний дiагноз?
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A.
Пiсляiн’єкцiйний
абсцес
крилоподiбно-щелепного
простору злiва
B. Абсцес щелепно-язикового жолобка злiва
C. Флегмона навкологлоткового простору злiва
D.
Одонтогенна
флегмона
крилоподiбно-щелепного
простору злiва
E. Паратонзилярний абсцес
81. Для видалення 26 зуба лiкар провiв туберальну анестезiю. Але анестезiя виявилася неефективною, видалення болiсне. Що слiд здiйснити
лiкарю, щоб операцiя пройшла безболiсно?
A. Змiнити анестетик
B. Повторити анестезiю
C. Виключити малий пiднебiнний нерв
D. Виключити рiзцевий нерв
E. Виключити переднi комiрковi
нерви
82. Хворий 59-ти рокiв скаржиться на
вiдчуття стягнутостi слизової оболонки нижньої губи впродовж декiлькох
мiсяцiв. Палить цигарки з 16-ти рокiв.
Об’єктивно: на слизовiй оболонцi нижньої губи безболiсна дiлянка розмiром 0,8x0,3 см з чiткими контурами
та нерiвною поверхнею у виглядi бородавок. Пiд час гiстологiчного дослiдження вогнища ураження визначається гiпер- та паракератоз, стовщення рогового шару епiтелiю. Який
найбiльш вiрогiдний дiагноз?
A. Верукозна форма лейкоплакiї
B. Червоний вiвчак, типова форма
C. Червоний плескатий лишай, гiперкератична форма
D. М’яка форма лейкоплакiї
E. Хронiчний гiперпластичний кандидоз
83. Хворий 40-ка рокiв звернувся зi
скаргами на бiль у дiлянцi фронтальної групи зубiв на нижнiй щелепi,
який посилюється пiд час вживання
їжi. Об’єктивно: стертiсть коронок
зубiв на нижнiй щелепi бiльш, нiж
на 2/3. Дiагноз: патологiчне стирання
зубiв на нижнiй щелепi III ступеню
важкостi. Результати якого дiагностичного тесту є вирiшальними при
виборi ортопедичної конструкцiї в да-
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ному випадку?
A. ЕОД зубiв
B. Томографiя голови
C. Електромiографiя жувальних м’язiв
D. Електротопометрiя жувальних
м’язiв
E. Прицiльна рентгенографiя зубiв
84. Пацiєнтка 35-ти рокiв звернулась
до лiкаря-стоматолога зi скаргами на
змiну кольору 21 зуба. З анамнезу:
зуб ранiше був лiкований з приводу
травматичного перiодонтиту. Об’єктивно: коронка 21 зуба сiрого кольору, перкусiя безболiсна. На Roграмi: канал 21 зуба запломбований
до верхiвки. Який метод лiкування
буде найбiльш ефективним у даному
клiнiчному випадку?
A. Метод девiтального вiдбiлювання
B. Метод вiтального вiдбiлювання
C. Виготовлення металокерамiчної
коронки
D. Видалення зуба з подальшим ортопедичним лiкуванням
E. Виготовлення вiнiру
85. У планi загального комплексного
лiкування пародонтиту у хворого 33х рокiв лiкар-стоматолог використав
препарат лiнкомiцин. При якiй формi
генералiзованого пародонтиту показане його застосування?
A. Генералiзований пародонтит III
ступеня важкостi, абсцедуючий перебiг
B. Генералiзований пародонтит III
ступеня на фонi патологiї внутрiшнiх
органiв
C. Генералiзований пародонтит III
ступеня важкостi на фонi зниженої
iмунологiчної реактивностi
D. Генералiзований пародонтит III
ступеня важкостi в похилому вiцi
E. Генералiзований пародонтит III
ступеня важкостi в молодому вiцi
86. Хворий 22-х рокiв скаржиться на
оголення шийок зубiв у фронтальнiй
дiлянцi нижньої щелепи. Об’єктивно:
коренi 41, 31 оголенi на 1/3 довжини,
ясна в дiлянцi нижнiх фронтальних
зубiв синюшного вiдтiнку, пародонтальнi кишенi глибиною до 3 мм, надта пiдясеневий зубний камiнь, зуби
стiйкi, вуздечка нижньої губи вплiта-
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ється в вершину мiжзубного сосочка
мiж 31 та 41. Пiсля проведеного рентгенологiчного дослiдження поставлений дiагноз: хронiчний локалiзований
пародонтит I ступеня важкостi. Яке
втручання є ключовим у даному випадку?
A. Корекцiя вуздечки нижньої губи
B. Кюретаж пародонтальних кишень
C. Протизапальна терапiя
D. Клаптева операцiя
E. Зняття зубних вiдкладень
87. Пацiєнт 52-х рокiв звернувся до
пародонтолога зi скаргами на рухливiсть зубiв. Об’єктивно: зуби на
нижнiй щелепi високi, з вираженим
екватором, спостерiгається рухливiсть 34, 32, 31, 41, 42, 43, 47, 48 зубiв I ступеня. На Ro-грамi: деструкцiя
мiжзубних перетинок до 1/3 довжини
коренiв. 36, 35, 44, 45, 46 зуби вiдсутнi.
Дiагноз: генералiзований пародонтит
I ступеня важкостi, хронiчний перебiг. Яка найбiльш рацiональна шинуюча конструкцiя у даному випадку?
A. Шинуючий бюгельний протез
B. Пластмасова шина-капа
C. Незнiмнi мостоподiбнi протези
D. Знiмний пластинковий протез
E. Волоконна адгезивна шина фронтальних зубiв
88. Дiвчина 16-ти рокiв звернулась до
стоматологiчної клiнiки зi скаргами
на косметичний дефект переднiх зубiв на верхнiй щелепi. Об’єктивно: на
вестибулярнiй поверхнi в пришийковiй дiлянцi 11 та 12 зубiв визначаються плями бiлуватого кольору, матовi, шорсткi при зондуваннi. Яке додаткове дослiдження слiд провести для
встановлення остаточного дiагнозу?
A. Вiтальне фарбування
B. Термометрiя
C. ЕОД
D. Тест емалевої резистентностi (ТЕР)
E. CRT-тест
89. Хворий 50-ти рокiв направлений на консультацiю до хiрургастоматолога. Об’єктивно: множиннi пухирi на слизовiй оболонцi порожнини рота i губах, а також на шкiрi.
Позитивний симптом Нiкольського.
В мазках-вiдбитках виявленi клiтини
Тцанка. Який найбiльш iмовiрний дi-
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агноз?
A. Пухирчатка
B. Хейлiт Манганоттi
C. Ерозивно-виразкова форма червоного лишаю
D. Ерозивно-виразкова форма лейкоплакiї
E. Хронiчна виразка слизової оболонки порожнини рота
90. Хворий 50-ти рокiв направлений на консультацiю до хiрургастоматолога. Об’єктивно: на шкiрi
щоки вузол над рiвнем шкiри щiльної консистенцiї, в центрi якого западина, заповнена роговими масами,
дiаметром 2 см. Вiдомо, що новоутворення зростало впродовж 3-4 тижнiв.
Морфологiчно пiсля видалення - вогнищевий акантоз, наявнiсть "рогової чашi". Який найбiльш iмовiрний
дiагноз?
A. Кератоакантома
B. Шкiрний рiг
C. Простi бородавки
D. Хвороба Боуена
E. Бородавковий передрак червоної
облямiвки
91. Хворий 50-ти рокiв направлений на консультацiю до хiрургастоматолога. Об’єктивно: з язикової сторони є безболiснi розростання ясен бiля шийки зуба темночервоного кольору, неправильної
форми, горбистої будови. Поверхня
гладка, вкрита незмiненою слизовою
оболонкою, не кровоточить, щiльна
пiд час пальпацiї. Поряд розташованi
зуби нерухомi. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Фiброзний епулiд
B. Ангiоматозний епулiд
C. Симетрична фiброма
D. Фiброма
E. Гемангiома
92. У жiнки 28-ми рокiв в 11 зубi дистальна карiозна порожнина IV класу
по Блеку. Назвiть особливостi препаровки емалi для постановки фотополiмерної композитної пломби:
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A. Створення фальцу на емалi
B. Препаровка всiєї вестибулярної
поверхнi емалi
C. Препаровка за допомогою карiєсдетектора
D. Препаровка з водяним охолодженням
E. Препаровка емалi на малих обертах
93. У хворої 22-х рокiв з гострим глибоким карiєсом 36 зуба пiд час препарування карiозної порожнини оголений дистальний рiг пульпи. Який
метод подальшого лiкування?
A. Бiологiчний
B. Девiтальна ампутацiя пульпи
C. Вiтальна екстирпацiя пульпи
D. Вiтальна ампутацiя пульпи
E. Девiтальна екстирпацiя пульпи
94. У жiнки 47-ми рокiв виявлено в
36 зубi апроксимальну карiозну порожнину в межах навколопульпарного
дентину. Реакцiя на термiчний подразник значна. Зондування та перкусiя
- безболiснi. Який метод дослiдження
найбiльш iнформативний?
A. Електроодонтометрiя
B. Рентгенометрiя
C. Перкусiя
D. Термометрiя
E. Зондування
95. Хворий 18-ти рокiв звернувся зi
скаргами на естетичний недолiк у
фронтальному вiддiлi верхньої щелепи. Об’єктивно: коронкова частина
22 зуба повнiстю вiдсутня. Корiнь зуба зруйнований до рiвня ясен. На Roграмi: кореневий канал запломбовано, перкусiя негативна, змiн у перiапiкальних тканинах немає. Яка конструкцiя найрацiональнiша у даному
випадку?
A. Лита штифтова куксова вкладка,
косметична штучна коронка
B. Штифтовий зуб за Рiчмондом
C. Штифтовий зуб за Ахмедовим
D. Простий штифтовий зуб
E. Штифтовий зуб за IльїноюМаркосян
96. Пацiєнтцi 67-ми рокiв з дiагнозом генералiзований пародонтит, III
ступiнь, загострений перебiг, рухомiсть зубiв I-II ступеня, рекомендовано пародонтологом шинування рухо-
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мих зубiв. Який вид стабiлiзацiї найдоцiльнiше використати у даному випадку?
A. Стабiлiзацiя по дузi
B. Фронтальна стабiлiзацiя
C. Сагiтальна стабiлiзацiя
D. Парасагiтальна стабiлiзацiя
E. Фронтосагiтальна стабiлiзацiя
97. На прийом до лiкаря звернулась
мама з дитиною зi скаргами на шкiдливу звичку дитини смоктати вказiвний палець, зiгнутий вниз. Яка патологiя може розвинутись при такiй
шкiдливiй звичцi?
A. Прогенiчний мезiальний прикус
B. Прогнатичний дистальний прикус
C. Глибокий нейтральний прикус
D. Косий прикус
E. Бiпрогнатiя
98. До пункту невiдкладної допомоги доставлено хворого 25-ти рокiв
зi скаргами на бiль та кровотечу з
носа, утруднене дихання. Об’єктивно: викривлення перенiсся, гематома
навколоочних дiлянок. При пальпацiї визначається кiсткова крепiтацiя
вiдламкiв носа. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Перелом кiсток носа
B. Перелом верхньої щелепи
C. Перелом виросткових вiдросткiв
D. Перелом виличної кiстки
E. 99. Дитинi 14 рокiв. Четвертий верхнiй зуб прорiзався повнiстю, але розташований вище оклюзiйної поверхнi. Яке це аномалiйне положення?
A. Супраоклюзiя
B. Iнфраоклюзiя
C. Тортооклюзiя
D. Оральне
E. Вестибулярне
100. Дитина 9-ти рокiв з’явилась для
контрольного огляду. 21 зуб був лiкований 3 мiсяцi тому з приводу гострого серозного перiодонтиту. Кореневий канал запломбований пастою з
гiдроокисом кальцiю. Дитина скарг
не висловлює. Об’єктивно: герметична тимчасова пломба в 21 зубi збережена, ознаки запалення перiодонту вiдсутнi. На Ro-грамi: рiст коре-
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ня не визначається (його довжина не
збiльшена), верхiвка не сформована,
верхiвковий отвiр не закритий, ознак
хронiчного запалення перiодонту немає. Якою повинна бути подальша
лiкувальна тактика?
A. Повторний контроль через 3 мiсяцi
B. Промивання та висушування каналу, повторна обтурацiя гiдроокисом
кальцiю, накладання герметичної
пов’язки. Контроль через 3-6 мiсяцiв
C. Змiнити герметичну пов’язку на
постiйну пломбу
D. Видалення пасти з каналу, його
iнструментальна та медикаментозна
обробка, заповнення гiдроокисом
кальцiю з виведенням його за верхiвковий отвiр, накладання герметичної
пов’язки. Контроль через 3 мiсяцi
E. Видалення пасти з каналу та його
постiйна обтурацiя традицiйними
методами
101. Хворий 24-х рокiв з’явився на
продовження лiкування з приводу
хронiчного фiброзного пульпiту. 5 дiб
тому в 45 зуб покладено миш’яковисту пасту. Об’єктивно: пов’язка збереглася, перкусiя 45 болiсна. Яка тактика лiкаря в цей сеанс?
A. Провести екстирпацiю пульпи
та накласти герметичну пов’язку з
антидотом
B. Видалити пов’язку, електрофорез з
антидотом
C. Провести екстирпацiю пульпи,
запломбувати кореневий канал
D. Провести екстирпацiю пульпи i
залишити зуб вiдкритим на 2-3 доби
E. Призначити електрофорез з антидотом на проекцiю верхiвки кореня 45
зуба
102. Хлопчик 14-ти рокiв звернувся зi
скаргами на бiль у правому скроневонижньощелепному суглобi при вiдкриваннi рота, який виник 3 доби тому пiсля перенесеної травми. Об’єктивно: незначна гiперемiя i набряк
тканин в дiлянцi правого суглоба.
Температура тiла 37, 5oC . Зубнi ряди
iнтактнi, прикус ортогнатичний. Яке
обстеження необхiдно провести для
встановлення клiнiчного дiагнозу?
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A. Рентгенографiя
B. Загальний аналiз кровi
C. Загальний аналiз сечi
D. Денситометрiя
E. Термометрiя

A. Форма №039
B. Форма №037
C. Форма №049
D. Форма №043
E. Форма №030

103. Для боротьби з метаболiчним
ацидозом, який виникає при рiзних
термiнальних станах, в тому числi i
при отруєннях, хворому вводять внутрiшньовенно:

107. Жiнка 25-ти рокiв скаржиться на
сухiсть губ, наявнiсть трiщин в кутах
рота, болiснiсть при вживаннi їжi, в
анамнезi гiпоацидний гастрит. При
оглядi губи набряклi, виявленi ерозiї
та трiщини, в кутах рота заїди. Язик
блискучий, гладенький, вкритий борознами. Для якого виду гiповiтамiнозу характернi вказанi змiни?

A. 300-400 мл 4% розчину бiкарбонату натрiю
B. 200 мл фiзiологiчного розчину
C. 400 мл 5% розчину глюкози
D. 20 мл 10% розчину хлористого
кальцiю
E. 400 мл реополiглюкiну
104. У хворого 27-ми рокiв з двобiчним ментальним переломом нижньої щелепи змiстився середнiй
фрагмент нижньої щелепи. Внаслiдок цього у нього з’явились симптоми
асфiксiї (задуха, утруднене дихання,
цiаноз шкiри). Який вид асфiксiї можна дiагностувати при цьому?
A. Дислокацiйна асфiксiя
B. Стенотична асфiксiя
C. Обтурацiйна асфiксiя
D. Аспiрацiйна асфiксiя
E. Клапанна асфiксiя
105. У клiнiку звернувся пацiєнт з
приводу дефекту пломби в 13 зубi.
Зуб лiкувався 1,5 роки тому. На Roграмi кореневий канал запломбований на 1/3. Перiодонтальна щiлина
розширена. Найбiльш доцiльно:
A. Повторне ендодонтичне лiкування
з наступним вiдновленням коронки
B. Замiна пломби
C. Замiна пломби i хiрургiчне лiкування
D. Вiдновлення зуба за допомогою
коронки
E. Видалити зуб
106. За яким статистичним документом можна оцiнювати роботу лiкаря
за мiсяць?

A. B2
B. A
C. P P
D. B1
E. C
108. Хворий 49-ти рокiв звернувся до
стоматолога зi скаргами на наявнiсть
болiсної припухлостi у порожнинi рота. Об’єктивно: обличчя асиметричне. На слизовiй оболонцi щоки злiва
болiсний обмежений iнфiльтрат, спаяний з пiдлеглими тканинами, з наявнiстю норицевого ходу. З норицi
видiляється серозно-гнiйна рiдина з
крихкоподiбними дрiбними включеннями. Визначте дiагноз:
A. Актиномiкоз
B. Твердий шанкр
C. Туберкульозний вовчак
D. Пiогенна гранульома
E. Шанкриформна пiодермiя
109. Хворому 35-ти рокiв на основi
даних анамнезу i об’єктивного обстеження було встановлено дiагноз: лiмфадематозний макрохейлiт. Збiльшення губ вiдзначає впродовж 3-х рокiв, рецидиви призвели до гiгантизму
губ. Який метод лiкування найбiльш
рацiональний?
A. Хiрургiчний
B. Терапевтичний
C. Ортопедичний
D. Змiшаний
E. Фiзiотерапевтичний
110. У хворої 70-ти рокiв пiсля вилучення зуба на нижнiй щелепi не припиняється кровотеча iз ямки вилученого зуба, шкiра обличчя почервонiла, хвора важко дихає. Що в першу
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чергу треба зробити?
A. Визначити артерiальний тиск, при
потребi нормалiзувати його
B. Ввести дицинон
C. Ввести вiкасол
D. Накласти гемостатичну губку на
ямку зуба
E. Ушити рану кетгутом
111. На 5-й день пiсля екстракцiї зуба
хворого доставили в клiнiку хiрургiчної стоматологiї, де було розкрито
гнiйний абсцес. Через 4 днi у нього
пiднялася висока температура, а при
посiвi кровi був видiлений патогенний стафiлокок. Як називається така форма розповсюдження мiкробiв
в органiзмi?
A. Септицемiя
B. Антигенемiя
C. Вiрусемiя
D. Токсинемiя
E. Паразитемiя
112. До лiкаря-стоматолога звернувся пацiєнт 45-ти рокiв, зi скаргами на
новоутворення на червонiй облямiвцi нижньої губи, що виникло 5 мiсяцiв тому. Об’єктивно: новоутворення
у виглядi вузла напiвкулястої форми,
дiаметром 6 мм, що пiдвищується над
рiвнем слизової оболонки на 4 мм.
Зверху вузол вкритий сiрими лусочками, що щiльно прилягають. Який
найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Папiлома
B. Бородавчастий передрак
C. Ракова виразка
D. Шкiрний рiг
E. Хвороба Боуена
113. У чоловiка 25-ти рокiв на прийомi у стоматолога через кiлька хвилин
пiсля промивання рота розчином фурацилiну виник значний набряк губ.
Який тип алергiчної реакцiї спостерiгався в даному випадку?
A. Анафiлактичний
B. Стимулюючий
C. Гiперчутливiсть
типу
D. Iмунокомплексний
E. Цитолiтичний

сповiльненого

114. У травмованого правостороннiй
перелом вiнцевого вiдростка нижньої
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щелепи iз змiщенням. Який м’яз змiстить вiдросток?
A. Скроневий
B. Напружуючий м’яке пiднебiння
C. Жувальний
D. Медiальний крилоподiбний
E. Латеральний крилоподiбний
115. У хворого 46-ти рокiв, завзятого
курця, в правому кутi рота на слизовiй оболонцi наявна виразка з кратероподiбними щiльними краями, бiлого кольору. Мiкроскопiчно при забарвленнi еозином визначаються тяжi атипового багатошарового епiтелiю, що вростають у прилеглi тканини й утворюють гнiзднi скупчення.
У центрi гнiздних скупчень - округлої
форми рожевi концентричнi утворення. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Плоскоклiтинний рак з ороговiнням
B. Хвороба Боуена
C. Аденокарцинома
D. Базальноклiтинний рак
E. Лейкоплакiя
116. До лiкаря звернувся хворий 52-х
рокiв зi скаргами на наявнiсть на лiвiй
бiчнiй поверхнi язика виразки. Краї
виразки нерiвнi, валикоподiбно потовщенi, ущiльненi. Хворiє протягом
мiсяця, пальпуються збiльшенi пiднижньощелепнi лiмфатичнi вузли злiва.
Яке захворювання можна припустити?
A. Рак язика
B. Декубiтальна виразка
C. Сифiлiтична виразка
D. Туберкульозна виразка
E. Трофiчна виразка
117.
На
прийом
до
хiрургастоматолога звернувся хворий 56-ти
рокiв зi скаргами на наявнiсть вузла
у дiлянцi бiчної поверхнi язика, у товщi тканини. Дiагностована фiброма.
Який метод лiкування слiд застосувати та в яких умовах?
A. Хiрургiчний у стацiонарi
B. Комбiнований у стацiонарi
C. Променева терапiя у стацiонарi
D. Хiмiотерапiя у стацiонарi
E. Хiрургiчний у полiклiнiцi
118. Хвора 58-ми рокiв звернулася до
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стоматолога зi скаргами на бiль в дiлянцi нижньої губи, пiдборiддя, щоки,
зубiв нижньої щелепи злiва. Бiль тривалий, виникає раптово, посилюється
та розповсюджується на прилягаючi
дiлянки обличчя. Вночi напади повторюються неодноразово. Об’єктивно:
куркових зон не спостерiгається, пiд
час проведення анестезiї больовий
напад не зникає, характер його нiяк
не змiнюється. 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
119. Хворий звернувся зi скаргами на
бiль на верхнiй щелепi злiва, що виник через мiсяць пiсля фiксацiї протеза на 14, 17 зуби. Об’єктивно: дефект
зубного ряду верхньої щелепи, замiщений штамповано-паяним мостоподiбним протезом з опорою на 14, 17
зуби. Ясна навколо промiжної частини протеза набряклi, гiперемованi.
Що зумовило дане ускладнення?
A. Промивна форма промiжної частини протеза
B. Вживання твердої їжi
C. Завищення протезу по прикусу
D. Порушення законiв механiки
E. Користування паяним мостоподiбним протезом
120. Пацiєнтка 35-ти рокiв звернулась
зi скаргами на головний бiль, пiдвищення температури до 39o C , появу
болiсних "ранок"на губi, вiдмiчає рецидиви. Об’єктивно: на межi червоної облямiвки та шкiри нижньої губи
справа - згрупованi пухирцi 1-3 мм в
дiаметрi з серозним ексудатом на набряклiй, гiперемованiй слизовiй. Регiонарнi лiмфатичнi вузли збiльшенi.
При цитологiчному дослiдженнi виявлено макрофаги, гiгантськi багатоядернi клiтини. Який препарат етiотропної дiї необхiдно призначити даному хворому для мiсцевого лiкування?
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A. Зовiракс
B. Солкосерил
C. Клотримазол
D. Лорiнден А
E. Бутадiон
121. Хвора 13-ти рокiв звернулась до
лiкаря-стоматолога зi скаргами на
кровоточивiсть i розростання ясен.
Об’єктивно: ясна в дiлянцi нижнiх
фронтальних зубiв набряклi, гiперемованi, перекривають 1/3 висоти коронок зубiв. Глибина пародонтальних
кишень до 3,5 мм. Зуби стiйкi. Зубна
дуга нижньої щелепи звужена, скупченiсть зубiв у фронтальнiй областi.
ГI за Федоровим-Володкiною - 2 бали. Яке втручання в даному випадку є
етiотропним?
A. Ортодонтичне лiкування
B. Висiчення гiпертрофованих ясен
C. Склерозуюча терапiя
D. Протизапальна терапiя
E. Професiйна гiгiєна порожнини
рота
122. Батьки хлопчика, який народився з вадою пiднебiння, звернулися до
щелепно-лицевого хiрурга. Встановлений дiагноз: природжене iзольоване неповне незрощення пiднебiння. В
якому вiцi показане оперативне лiкування дитини?
A. В дошкiльному вiцi
B. В будь-якому вiцi
C. В вiцi до року
D. В молодшому шкiльному вiцi
E. В старшому шкiльному вiцi
123. Пацiєнтка 43-х рокiв скаржиться
на появу дефектiв овальної форми,
що розмiщенi на найбiльш випуклiй
частинi вестибулярної поверхнi 13, 14,
23, 24, 33, 34, 43, 44 зубiв. Дно дефектiв гладке, блискуче, тверде. В анамнезi - гiперфункцiя щитоподiбної залози. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Ерозiя твердих тканин зубiв
B. Некроз твердих тканин зубiв
C. Множинний карiєс зубiв
D. Клиноподiбнi дефекти
E. Гiпоплазiя емалi
124. Хворий 22-х рокiв скаржиться
на часте випадiння пломб, страждає
на гiпертиреоз. КПУ - 15. У 16 та

Крок 3 Стоматологiя (росiйськомовний варiант) весна 2012 рiк

17 зубах порожнини середньої глибини, заповненi розм’якшеним дентином. Дiагноз: гострий середнiй карiєс.
Оберiть пломбувальний матерiал:
A. Склоiономерний цемент
B. Фосфатний цемент
C. Амальгама
D. Акрилоксид
E. Силiкатний цемент
125. У хворого 32-х рокiв пiдвищення температури до 37, 7oC , набряк
у правiй пiдщелепнiй дiлянцi, який
при пальпацiї м’який, трохи болiсний.
Пальпується регiонарний лiмфовузол щiльний, болiсний, рухомий. Вiдкривання рота вiльне, безболiсне. Коронка 37 зуба зруйнована на 2/3. Перкусiя слабкопозитивна. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Гострий одонтогенний серозний
пiдщелепний лiмфаденiт справа
B. Пiдщелепний сiалоаденiт справа
C. Mts в пiдщелепнiй дiлянцi
D. Абсцес пiдщелепної дiлянки справа
E. Змiшана пухлина правої пiдщелепної слинної залози
126. У хворого 54-х рокiв проводиться
лiкування хронiчного конкрементозного пульпiту 41. Який iнструмент
доцiльнiше використати для розширення устя кореневого каналу?
A. Ример типу Peeso (Largo)
B. К-файл
C. Нiтiфлекс
D. Н-файл
E. К-ример
127. Хворий 59-ти рокiв проходить
плановий курс лiкування пародонтозу, скаржиться на гiперестезiю зубiв.
Електрофорез якої речовини можна
включити до комплексу лiкування?
A. Розчин тiамiну з новокаїном
B. Розчин трипсину
C. Розчин гепарину
D. Розчин йодиду калiю
E. Розчин водного екстракту алое
128. У хворого 25-ти рокiв клiнiчно,
рентгенологiчно дiагностований гострий неспецифiчний артрит правого
скронево-нижньощелепного суглоба.
Назвiть найбiльш часту причину захворювання:
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A. Гостра травма
B. Остеомiєлiт верхньої щелепи
C. Флегмона привушної жувальної
дiлянки
D. Сепсис
E. Гайморит
129. Хворий пiсля падiння на скло,
звернувся зi значним травматичним
ушкодженням обличчя. При оглядi
виявлена лiнiйна рана з рiвними краями, помiрною кровотечею, глибиною
до 1 см. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Рiзана рана обличчя
B. Колота рана обличчя
C. Укушена рана обличчя
D. Забита рана обличчя
E. Розтрощена рана обличчя
130. Пiсля автодорожньої травми у
хворого виявленi значнi пошкодження голови, обличчя, грудної клiтки,
кiнцiвок. Шкiра рiзко блiда, вкрита холодним липким потом. Зiницi
розширенi та на свiтло не реагують.
Пульс ниткоподiбний, серцевi тони
глухi, артерiальний тиск не визначається. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Травматичний шок
B. Анафiлактичний шок
C. Непритомнiсть
D. Гiпотонiчний криз
E. Дiабетична кома
131. До фельдшерсько-акушерського
пункту звернулася хвора 45-ти рокiв.
Пiсля довготривалого перебування
на морозi в дiлянцi правої щоки виникли блiдiсть, зниження чутливостi.
Пiсля зiгрiвання шкiри щiчної дiлянки з’явився пекучий бiль, свербiння,
поколювання та парестезiя, гiперемiя
шкiри, виражений набряк. Встановити дiагноз та ступiнь ураження:
A. Обмороження I ступеня
B. Хiмiчний опiк II ступеня
C. Термiчний опiк II ступеня
D. Хiмiчний опiк I ступеня
E. Обмороження IV ступеня
132. Хворому 53-х рокiв планують
замiщення двобiчних кiнцевих дефектiв обох щелеп частковими знiмними протезами. Об’єктивно: 13, 12, 11,
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23, 31, 32, 33, 43, 42, 41 зуби стiйкi,
клiнiчнi коронки високi, альвеолярнi
вiдростки помiрно атрофованi, горби обох щелеп не вираженi, купол
пiднебiння низький. Якi конструкцiї
доцiльно застосовувати за умов даної
клiнiчної ситуацiї?
A. Частковий пластинковий протез на
верхню щелепу, бюгельний протез з
багатоланковим кламером на нижню
щелепу
B. Бюгельний протез на верхню щелепу i частковий пластинковий протез
на нижню щелепу
C. Бюгельнi протези з багатоланковими кламерами на верхню i нижню
щелепи
D. Частковi пластинковi протези на
верхню i нижню щелепи
E. Частковий пластинковий протез на
верхню щелепу i консольнi мостоподiбнi протези на нижню щелепу
133. Хвора 30-ти рокiв звернулась зi
скаргою на естетичний дефект фронтального зубного ряду, вiдсутнiсть 11,
12 зубiв та карiозне ураження 13 зуба
(4 клас за Блеком), 21 зуба (3 клас за
Блеком). Було запропоновано безметалевий керамiчний мостоподiбний
зубний протез з опорою на 13 та 21
зуби. Опорнi зуби були пiдготованi:
пролiкованi та заштифтованi з використанням скловолоконних штифтiв.
На який цемент буде фiксуватися ця
конструкцiя?
A. Цементи подвiйного затвердження,
склоiономернi цементи
B. Цинк-фосфатний цемент
C. Склоiономерний цемент
D. Карбоксилатний цемент
E. Хiмiчний композитний цемент
134. Дитина 11-ти рокiв скаржиться
на асиметрiю обличчя, змiщення пiдборiддя влiво. Об’єктивно: лiнiя мiж
нижнiми центральним рiзцями змiщена влiво на 3 мм. Нижнi бiчнi зуби
злiва перекривають верхнi. Назвiть
ортодонтичний апарат для лiкування
даної аномалiї:
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A. Пластинковий апарат на верхнiй
зубний ряд з похилою площиною на
бiчнi зуби справа
B. Пластинковий апарат на верхню
щелепу з гвинтом i секторальним
розпилом
C. Пружинячий апарат Енгля на верхнiй зубний ряд
D. Пружинячий апарат Енгля на
нижнiй зубний ряд
E. 135. Для виготовлення знiмних протезiв беззубому пацiєнту 72-х рокiв
використали таку базисну акрилову
пластмасу:
A. Фторакс
B. Редонт
C. Протакрил-М
D. Синма-М
E. Карбопласт
136. Для вправлення двобiчного вивиху СНЩС лiкар усадив хворого в крiсло, наклав великi пальцi на жувальнi поверхнi молярiв нижньої щелепи,
рештою пальцiв обхопив нижню щелепу, натискаючи на моляри, припiдняв пiдборiддя знизу верх i змiстив
щелепу дозаду. Який метод застосував лiкар?
A. Гiпократа
B. Блехмана
C. Попеску
D. Гершунi
E. Гепперта
137. Хворий 24-х рокiв скаржиться на
перiодично виникаюче змiщення нижньої щелепи, яке з’являється пiд час
розмови або широкому вiдкриваннi
рота. Змiщення хворий усуває самостiйно шляхом натиснення на пiдборiддя. Встановiть попереднiй дiагноз:
A. Звичний вивих нижньої щелепи
B. Хронiчний артрит СНЩС
C. Контрактура нижньої щелепи
D. Анкiлоз СНЩС
E. Гострий артрит
138. У хворого 64-х рокiв пiсля накладення миш’яковистої пасти у 25 зубi
розвинувся некроз мiжзубного сосочка. Яка профiлактика цього ускладнення?
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A. Герметичне закриття порожнини
B. Накладання пасти у меншiй кiлькостi
C. Накладання пасти на короткий час
D. Застосування пасти, що не мiстить
миш’як
E. Обробка ясни антидотом
139. Пацiєнт 29-ти рокiв з’явився зi
скаргами на наявнiсть косметичного
дефекту в передньому зубi верхньої
щелепи. Об’єктивно: коронка 11 зуба
зруйнована на 2/3. На Ro-грамi змiн
у перiапiкальних тканинах не виявлено, кореневий канал запломбований на всьому протязi. Для естетичної реставрацiї 11 лiкар обрав фотополiмерний пломбувальний матерiал
з використанням штифта. Який з перерахованих видiв штифтiв найбiльш
доцiльно застосувати у даному випадку?
A. Скловолоконний
B. Анкерний титановий
C. Анкерний сталевий
D. Срiбний
E. Гутаперчевий
140. У хворого 65-ти рокiв вогнепальний переломом нижньої щелепи. Яка
клiнiчна картина?
A. Пошкодження м’яких тканин дна
рота, порушення прикусу
B. Кровотеча, м’якi тканин не пошкоджено
C. Змiщеннi вiдламки, прикус порушено
D. Непошкодженi м’якi тканини в
областi перелому
E. Навкiснi переломи
141. Дитина 8-ми рокiв скаржиться
на змiну кольору переднього правого зуба верхньої щелепи. Об’єктивно:
11 зуб iнтактний, має сiруватий вiдтiнок. Рентгенологiчно: бiля несформованої верхiвки 11 зуба визначається вогнище просвiтлення кiсткової
тканини з нечiткими межами. Який
оптимальний матерiал для тимчасової обтурацiї кореневого каналу?
A. Гiдроксидкальцiйвмiсна паста
B. Тимолова паста
C. Йодоформна паста
D. Цинк-євгенолова паста
E. Формакрезолова паста
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142. Хворий 55-ти рокiв звернувся до
лiкаря-стоматолога з метою профогляду. Об’єктивно: порожнина рота
не санована. На слизовiй оболонцi лiвої щоки ближче до кута рота визначається горбисте утворення бiлого
кольору, безболiсне, з пiдлягаючим
ущiльненням. З анамнезу з’ясовано,
що хворий палить та хворiє на хронiчний холецистит. Яка першочергова
тактика лiкаря-стоматолога?
A. Направити на консультацiю до
онколога
B. Санувати порожнину рота
C. Усунути шкiдливу звичку (палiння)
D. Направити на консультацiю до
гастроентеролога
E. Провести крiодеструкцiю вогнища
143. Пiсля препарування карiозної
порожнини, яка знаходилась на
апроксимально-медiальнiй
поверхнi 46 зуба, лiкар вирiшив вiдновити
дефект за допомогою гiбридного фотокомпозиту "Solitair". Яка властивiсть цього матерiалу обумовила його вибiр у данiй клiнiчнiй ситуацiї?
A. Висока мiцнiсть
B. Висока естетичнiсть
C. Гарна полiруємiсть
D. Протикарiозний ефект
E. Технологiчна простота використання
144. Хвора 42-х рокiв з’явилась до
лiкаря-стоматолога зi скаргами на
вивих скронево-нижньощелепного
суглоба, який часто повторюється.
Об’єктивно: 18, 17, 28, 27, 35, 37, 38, 46,
48 зуби вiдсутнi. Дiагноз: звичайний
вивих скронево-нижньощелепного
суглоба. Який рацiональний метод лiкування даної хворої?
A. Обмежити вiдкривання рота, протезування дефектiв зубного ряду
B. Масаж, мiогiмнастика
C. Мiогiмнастика, часткова iммобiлiзацiя суглоба
D. Фiзiотерапевтичнi процедури
E. Повна iммобiлiзацiя нижньої щелепи
145. До клiнiки звернулися батьки з
дитиною 8-ми рокiв iз скаргами на
дефекти зубiв у фронтальнiй дiлянцi.
Об’єктивно: на коронках 12, 11, 21,
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22, 32, 31, 41, 42 на 1/3 вiдсутня емаль,
горбики 16, 26, 36, 46 не вкритi емаллю. Iз анамнезу вiдомо, що дитина
хворiла на першому роцi життя. Який
найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Бешиха
B. Туберкульоз шкiри
C. Червоний вовчак
D. Флебiт лицевої вени
E. Актиномiкоз шкiри

A. Системна гiпоплазiя
B. Мiсцева гiпоплазiя
C. Тетрациклiновi зуби
D. Зуби Гетчiнсона
E. Флюороз зубiв

149. У хворого 27-ми рокiв у результатi побутової травми вiдбувся перелом
нижньої щелепи у дiлянцi кута злiва
зi змiщенням. Накладення яких шин
показано хворому?

146. Пацiєнт 32-х рокiв звернувся до
стоматолога зi скаргами на бiль при
накушуваннi у зубi на верхнiй щелепi
у фронтальнiй дiлянцi, бiль при дотику язиком до зуба, рухомiсть зуба.
Об’єктивно: 11 вкритий металокерамiчною коронкою, рухомий, пальпацiя ясен з боку язикової поверхнi болiсна, перкусiя позитивна. Яке додаткове дослiдження необхiдно провести для уточнення дiагнозу?

A. Шини Тiгерштедта iз зачiпними
петлями, мiжщелепною гумовою
тягою
B. Гладка шина-скоба
C. Мiжщелепне зв’язування за Айвi
D. Шини Васильєва
E. Шина з розпiрковим вигином

A. Рентгенографiя
B. Одонтометрiя
C. Томографiя
D. Оклюзiографiя
E. Гнатодинамометрiя
147. Хiрургом-стоматологом у дитини
4-х рокiв з приводу загострення перiодонтиту були видаленi 51 та 61 зуби.
Яку конструкцiю зубного протезу необхiдно застосувати у даному випадку?
A. Частковий знiмний розсувний
B. Мостоподiбний
C. Протез-розпорка
D. Бюгельний
E. Мiкропротез
148. На прийом звернувся пацiєнт 25ти рокiв зi скаргами на деформацiю
та почервонiння крила носа, верхньої губи та щоки. Об’єктивно: набряк та гiперемiя шкiрних покровiв у
цих дiлянках, визначається розщiлина в дiлянцi лiвого крила носа. Шкiрнi
покриви напруженi, щiльнi, багряносинюшного кольору, малюнок згладжений. Дiлянки ураження мають межi неправильної форми. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

150. Хлопчик 12-ти рокiв скаржиться на бiль у порожнинi рота впродовж 2-х дiб, головний бiль, рiзку
слабкiсть, пiдвищення температури
39o C . Об’єктивно: на шкiрi обличчя
та рук визначаються елементи ураження у виглядi "кокард". Спостерiгається катаральний кон’юнктивiт та
ринiт. Червона облямiвка губ набрякла, вкрита кров’янистими кiрками.
На слизовiй оболонцi порожнини рота на тлi набряку i гiперемiї виявлено болiснi ерозiї з бiлувато-сiрим нальотом i уривками оболонок пухирiв
по їх краям. Визначте попереднiй дiагноз:
A. Синдром Стивенса-Джонсона
B. Гострий герпетичний стоматит
C. Хронiчний рецидивуючий афтозний стоматит
D. Пухирчатка
E. Гострий кандидозний стоматит
151. Батьки 4,5-рiчної дитини вiдзначають, що невдовзi пiсля прорiзування зубiв емаль почала сколюватись.
Об’єктивно: коронкова частина всiх
тимчасових зубiв стерта бiльш нiж
на половину. Емаль практично вiдсутня, зуби мають водянисто-сiрий колiр, гладку поверхню. Яке додаткове
дослiдження необхiдне?
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A. Рентгенографiя
B. Електроодонтометрiя
C. Фарбування метиленовим синiм
D. Фарбування йодовмiсними розчинами
E. Трансiлюмiнацiйне
152. Дитина 14-ти рокiв проходить лiкування у лiкаря-пародонтолога з дiагнозом: гiпертрофiчний гiнгiвiт, фiброзна форма. Який метод лiкування
НЕ МОЖНА застосовувати при данiй патологiї?
A. Кюретаж
B. Крiодеструкцiя
C. Склерозуюча терапiя
D. Гiнгiвектомiя
E. Фiзiотерапевтичне лiкування
153. У хворої 43-х рокiв при обстеженнi виявленi болiснiсть пiд час
пальпацiї жувальних м’язiв i утруднене вiдкривання рота. Визначаються шуми при рухах нижньої щелепи. Оклюзiйнi порушення не визначенi. Якi iмовiрнi причини цього стану?
A. М’язово-суглобова дисфункцiя
B. Артрит СНЩС
C. Артроз СНЩС
D. Пiдвивих СНЩС
E. Анкiлоз СНЩС
154. При обстеженнi пацiєнтки 25ти рокiв, що з’явилася з метою профогляду, кiнчик зонда стоматолога
затримався у фiсурi 48 зуба. Краї
дефекту емалi свiтлi, матовi при висушуваннi. При просвiчуваннi зуба
FOTI (фототрансiлюмiнацiя) контури дефекту визначаються в межах
емалi. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Гострий поверхневий карiєс
B. Хронiчний початковий карiєс
C. Гострий початковий карiєс
D. Хронiчний поверхневий карiєс
E. Хронiчний середнiй карiєс
155. До вiддiлення реанiмацiї доставлено постраждалого пiсля пожежi у
будинку. Лiкар констатував ураження
поверхнi голови та шиї, верхнiх кiнцiвок, передньої поверхнi тулуба. Визначте розмiри опiкової поверхнi у
цього постраждалого:
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A. 36% вiд загальної площi тiла
B. 18% вiд загальної площi тiла
C. 9% вiд загальної площi тiла
D. 27% вiд загальної площi тiла
E. 40% вiд загальної площi тiла
156. До клiнiки терапевтичної стоматологiї звернулася пацiєнтка 27-ми
рокiв з метою санацiї порожнини рота. Вiдчуває страх перед лiкуванням.
Лiкарю не вдалося досягти контакту з хворою деонтологiчним методом. Який препарат рослинного походження можна призначити хворiй
для зниження страху перед стоматологiчними манiпуляцiями за декiлька
днiв до прийому?
A. Настоянка собачою кропиви
B. Вiдвар ромашки
C. Настоянка звiробою
D. Настоянка м’яти
E. Вiдвар деревiю
157. Хворий 65-ти рокiв скаржиться
на наявнiсть щiльних бiлуватих утворень на слизовiй лiвої щоки, незначну
болiснiсть i печiння при прийомi їжi.
Об’єктивно: на слизовiй оболонцi лiвої щоки ближче до кута рота визначаються щiльнi, безболiснi горбистi
утворення бiлого кольору з чiткими
контурами, що рiзко пiдвищуються
над рiвнем навколишнiх тканин. Слизова оболонка навколо вогнища не
змiнена. Коронки 34,35,36 зубiв значно зруйнованi, з гострими краями.
Який найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Верукозна лейкоплакiя, бородавчаста форма
B. Рак щоки, екзофiтний рiст
C. Хронiчний гiпертрофiчний кандидоз
D. Червоний плескатий лишай, гiперкератична форма
E. Вторинний сифiлiс
158. До ортодонта звернулися батьки 12-рiчного хлопчика зi скаргами на естетичнi недолiки. Об’єктивно: обличчя подовжене за рахунок
збiльшення висоти нижньої третини обличчя. Верхня губа сплощена,
носо-губнi складки згладженi, збiльшений кут нижньої щелепи. Прикус
постiйних зубiв. Нижнi рiзцi перекривають верхнi до 1/2 висоти коронки.
46/36 зуби контактують з 15/25 i ме-
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зiальними горбиками 16/26 зубiв. До
якого класу за Енглем вiдноситься
описана вище патологiя?

27 зуба. Ураження яких стiнок буде
найбiльш iмовiрно виявлено при ревiзiї верхньощелепного синусу?

A. III клас
B. II клас 1 пiдклас
C. II клас 2 пiдклас
D. I клас
E. IV клас

A. Нижня, передня та зовнiшня
B. Медiальна, передня та верхня
C. Задня, нижня та верхня
D. Нижня, передня та медiальна
E. Зовнiшня, передня та верхня

159. На медоглядi у пацiєнта 53-х рокiв на вестибулярнiй поверхнi 45, 44,
43, 33, 34, 35, 23, 24, 13, 14 виявленi дефекти твердих тканин. Стiнки
щiльнi, блискучi, гладенькi, безболiснi пiд час зондування i термiчного
подразнення. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

163. У новонародженої дитини виявлено дефекти м’яких тканин верхньої
губи з обох бокiв, якi проходять по
всiй висотi губи та захоплюють нижнi носовi ходи. Губа роздiлена на 3
частини, середня з яких рiзко вкорочена, червона облямiвка на нiй звужена. Альвеолярний вiдросток верхньої щелепи також роздiлений на 3
частини, мiжщелепна кiстка виступає
вперед. Який дiагноз можна встановити?

A. Клиноподiбнi дефекти
B. Пришийковий карiєс
C. Пришийковий некроз емалi
D. Ерозiя твердих тканин зуба
E. Гiпоплазiя емалi
160. Яке оптимальне оперативне
втручання при одночасному усуненнi
дефектiв твердого та м’якого пiднебiння?
A. Ураностафiлопластика
B. Стафiлорафiя
C. Уранопластика
D. Iнтерламiнарна остеотомiя
E. Мезофарингоконстрикцiя
161. Хвора 22-х рокiв пiсля видалення зуба 4 днi тому, скаржиться на
бiль у щелепi, гiпертермiю до 38, 4oC ,
нездужання, неприємний запах з рота. Вiдзначається невелика асиметрiя
обличчя, слизова навколо комiрки
видаленого зуба гiперемована, набрякла, болiсна. Пiсляоперацiйна рана
заповнена некротичними масами сiрого кольору з неприємним запахом.
Який найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Альвеолiт
B. Остеомiєлiт
C. Перелом щелепи
D. Гiнгiвiт
E. Перiостит
162. Хворий 32-х рокiв госпiталiзований зi скаргами на збiльшення температури тiла, порушення сну, зниження працездатностi, вiдчуття важкостi
у лiвiй половинi обличчя, гноєтечу з
лiвої половини носа пiсля видалення

A. Вроджене повне двобiчне наскрiзне незрощення верхньої губи
B. Часткове незрощення верхньої
губи
C. Серединне незрощення верхньої
губи
D. Вроджене двобiчне незрощення
пiднебiння
E. Двобiчне незрощення альвеолярного вiдростку
164. Хвора 63-х рокiв скаржиться на
неможливiсть пережовування їжi у
зв’язку з повною вiдсутнiстю зубiв
на верхнiй щелепi. Об’єктивно: альвеолярнi вiдростки i бугри атрофiчнi,
пiднебiння плоске, тяжi та вуздечки
розташованi посерединi альвеолярного вiдростку, торус незначно виражений, слизова оболонка тонка, малоподатлива. Якому типу беззубих
щелеп вiдповiдає клiнiчна картина
верхньої щелепи?
A. 2 тип за Шредером
B. 2 тип за Оксманом
C. 4 тип за Дойнiковим
D. 1 тип за Оксманом
E. 3 тип за Шредером
165. У хворого пiд час проведення туберальної анестезiї внутрiшньоротовим шляхом з’явився швидко наростаючий набряк тканин правої щоки, що поширився в скроневу дiлянку.
Яке ускладнення найбiльш вiдповiдає
данiй клiнiчнiй картинi?
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A. Гематома
B. Набряк Квiнке
C. Емфiзема
D. Абсцес
E. Запальний iнфiльтрат
166. У хлопчика 5,5 рокiв проведено
комплексне обстеження та встановлено декомпенсовану форму карiєсу. З метою екзогенної профiлактики
карiєсу постiйних зубiв доцiльно провести:
A. Глибоке фторування емалi
B. Покриття зубiв фторлаком
C. Покриття зубiв 30% р-ном AgNO3
D. Електрофорез 10% р-ну глюконату
кальцiю
E. Аплiкацiї 10% р-ну глюконату
кальцiю
167. До стоматолога звернувся хворий
45-ти рокiв зi скаргами на онiмiння лiвої половини нижньої щелепи, утруднене та болюче вiдкривання рота.
Встановлено дiагноз - травматичний
злам тiла нижньої щелепи злiва зi змiщенням. Який нерв був травмований?
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A. Гелева паста без фтору
B. Гелева паста з фтором
C. Зубна паста з фтором
D. Зубна паста з кальцiєм
E. Протикарiєсний ополiскувач
170. Дитинi 7-ми рокiв пiсля санацiї порожнини рота, провели герметизацiю фiсур 16,26,36,46 зубiв. Через який час дитинi слiд прийти на
прийом до лiкаря для диспансерного
огляду?
A. Через пiвроку
B. Коли з’являться скарги
C. Через рiк
D. Наступного дня
E. Через тиждень
171. У дитини 7-ми рокiв при оглядi порожнини рота пiд час планової санацiї встановлено кп=8. Дитина має захворювання верхнiх дихальних шляхiв, з приводу цього стоїть
на диспансерному облiку у лiкаряпедiатра. Якi слiд провести профiлактичнi заходи, щодо 16, 26, 36, 46 зубiв?

A. Нижньощелепний
B. Великий пiднебiнний
C. Iнфраорбiтальний
D. Малий пiднебiнний
E. Рiзцевий

A. Герметизацiя фiсур
B. Покриття зубiв фтор-лаком
C. Серебрiння фiсур
D. Призначити зубний елiксир
E. Призначити кальцiйвмiсну зубну
пасту

168. Дитинi 6 рокiв. Скарги на косметичний недолiк. При зовнiшньому
оглядi: обличчя симетричне, непропорцiйне за рахунок зменшення нижньої третини обличчя. В порожнинi
рота: 55,54,64,65,74,75,84,85 зуби вiдсутнi. Складiть план лiкування:

172. Дитина 7-ми рокiв знаходиться на
лiкуваннi у лiкаря-ортодонта. 2 мiсяцi
тому була зроблена операцiя з видалення аденоїдiв носової порожнини.
Яку вправу слiд призначити в комплексi мiогiмнастики для нормалiзацiї функцiї дихання?

A. Частковi знiмнi протези на верхню
i нижню щелепи
B. Мостоподiбнi протези
C. Бюгельнi протези
D. Апарат Френкеля, II тип
E. Апарат з похилою площиною на
верхню щелепу

A. Поперемiнне дихання лiвою i правою половинками носа
B. Клацання язиком
C. Надути щоки, кулачком повiльно
виштовхувати повiтря
D. "Хоботок-посмiшка"
E. Черевне дихання

169. При оглядi порожнини рота дитинi вiком 2,5 роки, виявлено в 64, 74,
та 51 зубах карiознi порожнини. Який
засiб iндивiдуальної гiгiєни порожнини рота слiд призначити пiсля санацiї?

173. У хлопчика 9-ти рокiв пiд час
проведення клiнiчної проби з ковтком води стуляються повiки, напружуються мiмiчнi м’язи кутiв рота, визначаються мiлкi поглиблення на пiдборiддi. Якому функцiональному порушенню найбiльш притаманний цей
симптом?
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A. Iнфантильне ковтання
B. Ротове дихання
C. Порушення вимови звукiв
D. Порушення змикання губ
E. Порушення жування
174. Пацiєнту 53-х рокiв виготовленi
частковi знiмнi протези на верхню та
нижню щелепи. Пiсля користування
протезами у пацiєнта розвинувся токсичний контактний стоматит на мономер акрилової пластмаси. Яка тактика лiкування?
A. Виготовити протез з металевим
базисом
B. Виготовити протез iз безколiрної
пластмаси
C. Провести перебазування протеза
м’якою прокладкою
D. Зменшити кiлькiсть мономера у
пластмасi
E. Провести перебазування протеза
м’якою пластмасою
175. При об’єктивному обстеженнi
пацiєнта з променевою хворобою та
травмою щелепно-лицевої дiлянки в
порожнинi рота наявнi поодинокi металевi коронки та мостоподiбний паяний протез. Яка тактика щодо даних
конструкцiй?
A. Замiнити наявнi конструкцiї на
безметалевi
B. Зняти тiльки мостоподiбнi паянi
протези
C. Зняти тiльки металевi коронки
D. Покрити металевi конструкцiї
захисною плiвкою
E. Призначити полоскання дезактивуючим розчином
176. В клiнiку ортопедичної стоматологiї звернувся хворий 70-ти рокiв,
якому 10 днiв тому були виготовленi повнi знiмнi протези, iз скаргами
на погану фiксацiю протезiв пiд час
вiдкушування їжi. Об’єктивно: зуби
верхнього протеза перекривають зуби нижнього протеза бiльше нiж на
1/3. Яка помилка була допущена?
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A. Невiрна постановка переднiх зубiв
B. Невiрно визначена центральна
оклюзiя
C. Невiрно визначена висота центральної оклюзiї
D. Невiрно проведена припасовка
iндивiдуальної ложки
E. Невiрно проведена постановка
бiчних зубiв
177. При лiкуваннi вторинного карiєсу зуба, пiд час препарування карiозної порожнини, лiкар випадково
провiв розкриття порожнини зуба.
Яка тактика лiкаря-стоматолога?
A. Проводити лiкування як при травматичному пульпiтi
B. Вiтальний екстирпацiйний метод
лiкування пульпiту
C. Вiтальний ампутацiйний метод
лiкування пульпiту
D. Девiтальний екстирпацiйний метод
лiкування пульпiту
E. Не звертати увагу, продовжувати
лiкування вторинного карiєсу
178. У хворої 42-х рокiв перед вiдновленням зубiв планується визначити
шляхи перемiщення опорних горбикiв у вiдповiдних фiсурах та крайових
ямках протилежних зубiв при переходi iз центральної оклюзiї в передню
та бiчнi оклюзiї. Як називається цей
критерiй?
A. Функцiональний кут ("оклюзiйний
компас")
B. Трансверзальний рiзцевий шлях
C. Трансверзальна оклюзiйна крива
(Уiлсона)
D. Кут сагiтального суглобового шляху
E. Кут бiчного суглобового шляху
(Бенета)
179. Пiд час проведення срiблення кореневих каналiв з приводу лiкування
хронiчного гранулюючого перiодонтиту 16 у пацiєнта 32-х рокiв, розчин
нiтрату срiбла випадково потрапив
на слизову оболонку щоки хворого.
Який розчин необхiдно застосувати
для обробки слизової оболонки для
надання невiдкладної допомоги при
даному ускладненнi?
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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
180. Пацiєнтка звернулась у клiнiку
ортопедичної стоматологiї зi скаргами на вiдчуття печiння пiд базисом
протезу. Об’єктивно: протезне ложе
вишнево-червоного кольору, набрякле, з дiлянками катарального запалення та ерозiями. Який дiагноз можна поставити?
A. Протезний дифузний стоматит
B. Протезний локальний стоматит
C. Декубiтальна виразка
D. Травматичний стоматит
E. Гiнгiвiт
181. Жiнка 36-ти рокiв звернулась до
лiкаря-стоматолога з приводу профiлактичного огляду пiд час вагiтностi.
Об’єктивно: порожнина рота санована, всi пломби вiдповiдають анатомофiзiологiчним вимогам. Спостерiгається велика кiлькiсть зубних нашарувань та кровоточивiсть ясен, ГI- 3,8.
Який метод профiлактики доцiльно
використати в даному випадку?
A. Професiйне чищення зубiв, корекцiя засобiв особистої гiгiєни
B. Рекомендацiї по догляду за порожниною рота
C. Замiна зубної пасти
D. Замiна зубної щiтки
E. Користування зубним елiксиром
182. Хворий 28-ми рокiв звернувся
зi скаргами на кровоточивiсть ясен
при чищеннi зубiв. Об’єктивно: набряклiсть ясенних сосочкiв, значна
кiлькiсть над- та пiд’ясенних зубних
вiдкладень. ГI- 3,8, РМА - 25%. Якi
додатковi методи обстеження необхiдно провести для визначення тактики
ведення пацiєнта?
A. Рентгенографiя
B. Електромiографiя
C. Полярографiя
D. Трансiлюмiнацiя
E. Капiляроскопiя
183. Хвора 27-ми рокiв, яка працює на
лакофарбовому виробництвi, скаржиться на гострий бiль у зубах при
прийомi холодної та гарячої їжi, а та-
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кож на больову реакцiю при чищеннi
зубiв i прийомi твердої їжi. Об’єктивно: на вестибулярних поверхнях рiзцiв, iклiв та малих кутнiх зубiв плями темно-коричневого забарвлення.
Емаль крихка, легко вiдколюється.
Який найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Некроз емалi
B. Гострий глибокий карiєс
C. Клиноподiбний дефект
D. Деструктивна форма флюорозу
E. Гiпоплазiя емалi
184. У терапевтичному вiддiленнi стоматологiчної полiклiнiки планується
12 лiкарських посад. Якою повинна
бути кiлькiсть посад медичних сестер?
A. 6
B. 3
C. 4
D. 5
E. 2
185. Дiвчинка 12-ти рокiв взята на диспансерний облiк пiсля проведеного
бiологiчного методу лiкування 21 зуба з приводу серозного обмеженого пульпiту. Через який перiод часу
необхiдно провести рентгенографiю
для виявлення можливих патологiчних змiн у тканинах пародонту?
A. 6 мiсяцiв
B. Вiдразу пiсля пломбування
C. 2 тижнi
D. 12 мiсяцiв
E. 18 мiсяцiв
186. Для вiдкриття мiської дитячої
стоматологiчної полiклiнiки потрiбна певна кiлькiсть населення. Яка
кiлькiсть населення необхiдна для
вiдкриття мiської дитячої стоматологiчної полiклiнiки?
A. 25 тис. населення
B. 20 тис. населення
C. 18 тис. населення
D. 16 тис. населення
E. 15 тис. населення
187. Лiкар-стоматолог пiсля профiлактичного огляду дiтей дошкiльного
вiку направив в хiрургiчне вiддiлення
стоматологiчної полiклiнiки хлопчика 3,5 рокiв з низьким прикрiпленням вуздечки верхньої губи (I ст. при-
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крiплення), з явно вираженою дiастемою мiж 51 та 61 зубами, на операцiю
френулоектомiя. В який перiод слiд
проводити дану операцiю?
A. До прорiзування постiйних зубiв
B. В перiод змiнного прикусу
C. Пiд час стабiлiзацiї молочного
прикусу
D. Одразу пiсля народження дитини
E. Пiд час формування постiйного
прикусу
188. Пiд час лiкування 46 зуба у хворої 20-ти рокiв з приводу карiєсу 1
класу за Блеком було перфоровано
порожнину зуба. До яких заходiв слiд
вдатися лiкарю?
A. Провести пряме покриття пульпи
матерiалом на основi гiдроокису кальцiю
B. Провести вiтальну ампутацiю
C. Провести вiтальну екстирпацiю
D. Провести девiтальну ампутацiю
E. Провести девiтальну екстирпацiю
189. Хвора 23-х рокiв, вагiтна, звернулася з приводу загострення хронiчного пульпiту 36 зуба. Який анестетик
обрати для проведення знеболення?
A. Артикаїн SVС
B. Ультракаїн форте
C. Тримекаїн
D. Мепiвастезiн
E. Лiдокаїн
190. У дитини 6-ти рокiв пiд час диспансерного огляду визначено iндекс
рiвня iнтенсивностi карiєсу, який дорiвнює 1,1. Як можна оцiнити цей показник?
A. Високий
B. Середнiй
C. Низький
D. Дуже високий
E. Дуже низький
191. Хворий 29-ти рокiв звернувся зi
скаргами на бiль в областi 48 зуба,
що прорiзався неповнiстю, утруднене
вiдкривання рота i ковтання. За даними анамнезу протягом мiсяця хворого
двiчi непокоїли гострi тривалi напади
болю в дiлянцi 48 зуба. Який попереднiй дiагноз?
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A. Перiкоронарит 48 зуба, ретромолярний перiостит
B. Дистопiя 48 зуба
C. Загострення хронiчного перiодонтиту 48 зуба
D. Абсцес
E. 192. У хворого 54-х рокiв пiсля пломбування кореневого каналу 44 зуба на
контрольнiй рентгенограмi виявлено
вихiд пломбувального матерiалу до
нижньощелепного каналу. Якi заходи
треба вжити?
A. Провести оперативне втручання
B. Призначити електрофорез лiкарських речовин
C. Призначити магнiтотерапiю
D. Призначити антибiотики
E. Призначити вiтамiни групи В
193. Дитина 3-х рокiв не вимовляє деякi зубо-ясеннi звуки. При оглядi має
мiсце парусоподiбний тяж вiд внутрiшньої поверхнi альвеолярного паростка до кiнчика язика. Рухомiсть язика
обмежена. Який найбiльш iмовiрний
дiагноз?
A. Коротка вуздечка язика
B. Ранула
C. Перенесена травма язика
D. Аномалiя розвитку язика
E. 194. Дiвчинцi 12-ти рокiв лiкар вирiшив провести неiнвазивну герметизацiю фiсур. При якiй будовi фiсур така
процедура буде доречною?
A. Конусоподiбнi
B. Полiпоподiбнi
C. Закритi
D. Каплеподiбнi
E. Зiгнутi
195. Батьки дитини 3-х рокiв скаржаться на незвичайний колiр усiх зубiв.
При об’єктивному оглядi встановлено, що на всiх зубах вiдсутня емаль,
колiр їх жовтувато-коричневий, дентин прозорий. Зi слiв батькiв пiсля
прорiзування зуби мали нормальний
колiр, у подальшому змiнилися. Який
найбiльш iмовiрний дiагноз?
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A. Синдром Стейнтона-Капдепона
B. Недосконалий амелогенез
C. Ерозивна форма флюорозу
D. Тетрациклiновi зуби
E. Системна гiпоплазiя емалi
196. Хворий звернувся до стоматолога пiсля падiння з дерева зi скаргами
на бiль в дiлянцi основи носа, носовi кровотечi. Об’єктивно: нiс деформований. Пальпаторно вiдмiчається
болючiсть стiнки носа, рухомiсть носових кiсток. Носовi ходи заповненi
кров’яними згустками. Прикус не змiнений. Визначте попереднiй дiагноз:
A. Перелом кiсток носа
B. Ле Фор I
C. Ле Фор II
D. Ле Фор III
E. Перелом виличної кiстки
197. Дитина 4-х рокiв має iндекс
КП=11. З якої частотою вона повинна з’являтися на прийом до лiкарястоматолога?
A. 1 раз на 3 мiсяцi
B. 1 раз на мiсяць
C. 1 раз на 6 мiсяцiв
D. 1 раз на 9 мiсяцiв
E. 1 раз на рiк
198. Хворий 62-х рокiв скаржиться на
бiль та рану на правiй боковiй поверхнi язика, яка iснує пiвроку. Об’єктивно: поверхнева виразка язика розмiром 0,5-1,5 см, неправильної форми;
оточуючi тканини та основа її гiперемованi, з iнфiльтрацiєю, пальпацiя утворення безболiсна. Порожнина рота не санована. Регiонарнi лiмфатичнi вузли збiльшенi, безболiснi
пiд час пальпацiї. Який патологiчний
процес має мiсце на боковiй поверхнi
язика з правого боку?
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A. Ракова виразка
B. Декубiтальна виразка
C. Туберкульозна виразка
D. Сифiлiтична виразка
E. Ерозивна форма лейкоплакiї
199. У хворого раптово з’явився рiзкий бiль у правiй половинi грудної
клiтки, швидко розвинулася задишка.
Об’єктивно: стан хворого важкий, виражений акроцiаноз. Визначається
пiдшкiрна емфiзема в дiлянцi шиї та
верхнiх вiддiлiв грудної клiтки. Над
правою легенею коробковий звук,
дихання вiдсутнє. Межi серця змiщенi
влiво. ЧСС- 85-110/хв, АТ- 100/60 мм
рт.ст. Яке захворювання, найбiльш вiрогiдно, в хворого?
A. Спонтанний пневмоторакс
B. Iнфаркт мiокарда
C. Iнфаркт легенi
D. Позалiкарняна пневмонiя
E. Ексудативний плеврит
200. Хворий 56-ти рокiв знаходиться
на стацiонарному лiкуваннi з приводу
гiпертонiчної хвороби. Приймає лiки: капотен - по 25 мг тричi на добу,
празозин - по 1 мг тричi на добу. Через 30 хвилин пiсля прийому препаратiв хворий вiдчув запаморочення,
впав, на кiлька секунд знепритомнiв.
Об’єктивно: шкiра блiда, волога, Ps100/хв, ритмiчний, АТ- 60/20 мм рт.ст.
Яке ускладнення виникло в хворого?
A. Ортостатичний колапс
B. Анафiлактичний шок
C. Гостре порушення мозкового кровообiгу
D. Епiлептичний напад
E. Гостра лiвошлуночкова недостатнiсть

