1. Хворому 49 рокiв виготовляється бюгельний протез для нижньої щелепи.
Об’єктивно: зубна формула 44, 43, 42, 41, 31, 32, 33, 34, комiрковий
вiдросток у беззубих дiлянках рiзко атрофований. Як покращити стабiлiзацiю
протезу?
A. Застосувати безперервний кламер
B. Збiльшити розмiри сiдел
C. Зменшити розмiри сiдел
D. Збiльшити ширину дуги
E. Зменшити ширину дуги
2. Юнак 19 рокiв звернувся до клiнiки ортопедичної стоматологiї зi скаргами
на вiдсутнiсть зуба на верхнiй щелепi злiва, естетичний дефект. Об’єктивно:
23, 25 вiдносно паралельнi, прикус ор-тогнатичний. Яку конструкцiю
протезу доцiльно використати в цьому випадку?
A. Адгезивний мостоподiбний протез
B. Консольний мостоподiбний протез iз опорою на 25
C. Металокерамiчний мостоподiбний протез з опорою на 23 та 25
D. Суцiльнолитий мостоподiбний протез
E. Штампований мостоподiбний протез
3. Хворий 28 рокiв скаржиться на не-зручнiсть пiд час вживання їжi. В анамнезi 24 зуб зруйнуваний внаслiдок ка-рiєсу. Об’єктивно: IРОПЗ- 0,9, стiн-ки
кукси щiльнi, перкусiя безболiсна. На рентгенограмi: кореневi канали запломбованi до верхiвок, паралельнi мiж собою, змiн у перiапiкальних
тканинах немає. Яку ортопедичну конструкцiю слiд обрати?
A. Штифтова
B. Штучна коронка
C. Вкладка
D. Напiвкоронка
E. Вiнiр
4. Пацiєнту 70 рокiв з повною втратою зубiв на верхнiй та нижнiй щелепах
виготовляються повнi знiмнi протези. Постановка зубiв буде проведена по
iндивiдуальним оклюзiйним поверхням (метод Нападова та Сапожникова). З
якого матерiалу слiд виготовити вали-ки для створення iндивiдуальних
оклюзiйних поверхонь?
A. Вiскабразив
B. Стенс
C. Пластмаса
D. Лавакс
E. Липкий вiск
5. У пацiєнта 45 рокiв одностороннiй кiнцевий дефект зубного ряду н/щ, що
закiнчується 45 зубом, планується за-мiстити бюгельним протезом. Де слiд
розмiстити оклюзiйну накладку, щоб попередити функцiональне перевантаження 45 зуба?
A. У мiжзубному промiжку мiж 44 та 45 зубами
B. У дистальнiй фiссурi 44 зуба

C. У медiальнiй фiссурi 44 зуба
D. У дистальнiй фiссурi 45 зуба
E. Не має значення
6. У хворої 38 рокiв вiдсутнi 14, 15, 16,17 та 24, 25, 26, 27. Запропоновано
виготовити суцiльнолитий дуговий протез. Коронки 18, 13, 23, 28 низькi,
екватори не вираженi. Якi фiксуючi елементи до-цiльно використати?
A. Телескопiчнi крiплення
B. Балкова система фiксацiї
C. Опорно-утримуючi кламери
D. Атачмени
E. Утримуючi кламери
7. Хворому 38 рокiв виготовляються суцiльнолитi мостоподiбнi протези з
фарфоровим облицюванням, з опо-рою на 33 та 35 зуби. Пацiєнт з’явився на
етап перевiрки металевого каркасу. При цьому на поверхнi каркасу виявлено ливарнi раковини розмiром 0,3х0,5 мм. Яка тактика лiкаря у цьому
випадку?
A. Виготовити новий каркас протезу
B. Ливарнi раковини запаяти припоєм
C. Ливарнi раковини запаяти оловом
D. Перейти до наступного етапу
E. Зiшлiфовувати ливарнi раковини
8. Хворий 53 рокiв скаржиться на вiдсутнiсть зубiв на нижнiй щелепi. З
анамнезу з’ясовано, що у хворого мi-кростомiя. 48, 47, 46, 45, 42, 41, 31, 32,
35, 36, 37, 38 вiдсутнi. Решта зубiв стiйкi, нерухомi. Яку конструкцiю протезу
не-обхiдно виготовити хворому?
A. Розбiрний частковий знiмний пла-стинковий протез
B. Частковий знiмний пластинковий протез на н/щ
C. Мостоподiбний протез з опорою на 43, 33 та знiмний протез
D. Бюгельний протез
E. Шину-протез
9. Хворий 53 рокiв звернувся у клiнi-ку ортопедичної стоматологiї зi скаргами на рухомiсть зубiв у бокових дiлян-ках, часте випадання пломб. Об’єктивно: всi моляри та премоляри на нижнiй щелепi мають рухомiсть I ступеня. На
апроксимально-жувальних поверхнях пломби. Яку конструкцiю шини
доцiль-но застосувати в даному випадку?
A. Вкладкова шина
B. Незнiмна коронкова шина-протез
C. Коронково-ковпачкова шина
D. Шини з екваторних коронок
E. Iнтрадентальна шина
10. Хворий 28 рокiв звернувся до клiнi-ки ортопедичної стоматологiї на
етап фiксацiї металокерамiчного мостоподi-бного протезу з опорою на 24, 26
зуби. При перевiрцi не було помiчено нiяких недолiкiв, а пiсля фiксацiї лiкар

виявив контакт зубiв в/щ та н/щ лише у дiлян-цi протезу. Яка помилка була
допущена пiд час фiксацiї протезу?
A. Фiксацiя протезу на густий цемент
B. Фiксацiя протезу на рiдкий цемент
C. Не висушенi опорнi зуби та коронки
D. Не проведена медикаментозна обробка опорних зубiв
E. Неправильно вiдпрепарованi опорнi зуби
11. Хворий 45 рокiв звернувся до клiнi-ки ортопедичної стоматологiї зi
скар-гами на неможливiсть користуватися бюгельним протезом на в/щ, який
виго-товлений 1 мiсяць тому, внаслiдок дуже близького розташування дуги
до м’яко-го пiднебiння. На якiй вiдстанi вiд лiнiї "А"повинна бути розмiщена
дуга бю-гельного протезу?
A. 10-12 мм
B. 6-8 мм
C. 15-20 мм
D. 25-30 мм
E. 2-4 мм
12. Хворому 50 рокiв виготовляється бюгельний протез на нижню щелепу.
Об’єктивно: присутнi 44, 43, 42, 41, 31, 32, 33, 34. Альвеолярний вiдросток у
беззубих дiлянках атрофований. Яким чином потрiбно нейтралiзувати трансверзальнi рухи протеза?
A. Застосувати неперервний кламер
B. Збiльшити розмiри сiдла
C. Збiльшити ширину дуги
D. Зменшити ширину дуги
E. Зменшити розмiри сiдла
13. У пацiєнта 47 рокiв на внутрiшнiй поверхнi нижньої щелепи в дiлянцi
пре-молярiв округлi кiстковi виступи розмi-ром до 0,7-0,8 см. Яка подальша
тактика лiкаря-ортопеда?
A. Виготовити протез iз еластичною прокладкою
B. Виготовити протез з пелотами Кеменi
C. Виготовити протез iз металевим базисом
D. Виготовити базис iз отворами для екзостозiв
E. Виготовити протез з денто-альвеолярними кламерами
14. На етапi перевiрки повних знiмних протезiв виявлено прогнатичне
спiввiдношення зубних рядiв, переднi зуби не контактують. Яка причина
даної по-милки?
A. Фiксацiя переднього спiввiдношення щелеп
B. Фiксацiя бокового спiввiдношення щелеп
C. Не визначена протетична площина
D. Заниження мiжальвеолярної висоти
E. Неправильне формування протети-чної площини
15.

Жiнка 32 рокiв звернулась зi скарга-ми на дефект коронки 12 зуба. В

анам-незi: зуб неодноразово був пломбова-ний, але пломби випадали.
Об’єктив-но: дефект IV класу за Блеком у 12 зу-бi вiдновлено пломбою, яка
нещiльно прилягає до країв дефекту. Девiталiза-цiя не проводилася, перкусiя
12 безболi-сна. Яку конструкцiю слiд використати у цьому випадку?
A. Вкладка на парапульпарних штифтах
B. Металокерамiчна коронка
C. Напiвкоронка
D. Фарфорова коронка
E. Металева коронка
16. Чоловiковi 72 рокiв планується ви-готовлення часткових знiмних
пластин-кових протезiв. Об’єктивно: на в/щ на-явнi 24, 25 зуби, на н/щ 32,
33, iншi зуби вiдсутнi. До якої групи дефектiв за Бетельманом для
визначення положення центральної оклюзiї вiдноситься даний випадок?
A. 3
B. 1
C. 2
D. 4
E. 2 та 3
17. У хворого 45 рокiв внаслiдок несвoєчасного лiкування виник
несправжнiй суглоб у дiлянцi тiла нижньої щелепи з правої сторони.
Об’ективно: на н/щ на-явнi 48, 47, 36, 37, 38 зуби, решта зубiв вiдсутнi. Яку
ортопедичну конструкцiю необхiдно виготовити хворому?
A. Знiмний протез з шарнiром
B. Мостоподiбний протез
C. Частковий знiмний пластинковий протез
D. Повний знiмний пластинковий протез
E. Бюгельний протез
18. Пацiєнту
34
рокiв
показано
виготовлення
суцiльнолитих
мостоподiбних протезiв з пластмасовим облицюван-ням на верхню та нижню
щелепи. Якi з вiдбиткових матерiалiв найбiльш повно вiдповiдають вимогам?
A. Силiконовi
B. Альгiнатнi
C. Термопластичнi
D. Кристалiзуючi
E. 19. Рядовий 20 рокiв отримав вогнепальне поранення з дефектом тiла
нижньої щелепи. На якому етапi евакуацiї йому буде надана спецiалiзована
стома-тологiчна ортопедична допомога?
A. У госпiтальнiй базi
B. На полi бою
C. В ОМедБ
D. В ОМЗ
E. На всiх етапах евакуацiї

20. Хворому 18 рокiв планується виготовлення коронки з пластмаси на 21.
Об’єктивно: коронка 21 сiрого кольору, корiнь зуба запломбовано. Яка з нижчеперерахованих пластмас буде використана?
A. Синма–М
B. Етакрил
C. Акрил
D. Бакрил
E. Карбодент
21. Чоловiк 60 рокiв звернувся до клiнiки з метою протезування.
Об’єктивно: на верхнiй щелепi повна втрата зубiв. Наявна значна, проте
рiвномiрна атро-фiя комiркового вiдростка та верхньощелепних горбiв,
пiднебiння плоске. Прикрiплення вуздечки, щiчних тяжiв низьке. Вкажiть тип
атрофiї щелепи за класифiкацiєю Оксмана:
A. 3-й тип
B. 4-й тип
C. 1-й тип
D. 2-й тип
E. 5-й тип
22. Хворому 44 рокiв у клiнiцi ортопедичної стоматологiї виготовляється
бюгельний протез на нижню щелепу. Виготовлення суцiльнолитого каркасу
планується на вогнетривкiй моделi. З якого матерiалу потрiбно виготовити
модель?
A. Силамiн
B. Силаур
C. Супергiпс
D. Мармуровий гiпс
E. Маршалiт
23. У хворого травматичний середин-ний перелом нижньої щелепи без
змiщення фрагментiв. 31, 32, 41, 42 зуби вiдсутнi. Iншi зуби iнтактнi. Яку
назу-бну шину необхiдно застосувати для ре-позицiї та профiлактики
змiщення вiд-ламкiв?
A. Гладку шину-скобу з розпiрковим вигином
B. Шину з зачiпними гачками
C. Гладку шину-скобу
D. Стандартну шину Васильєва
E. Шину з похилою площиною
24. Пацiєнтка 42 рокiв звернулася до стоматолога з приводу рухомостi 32,
31, 41, 42. Об’єктивно: рухомiсть I-II ст. даних зубiв та алергiчнi реакцiї на
сто-матологiчнi металевi сплави та базиснi пластмаси. Яку методику
шинування рухомих зубiв можна застосувати?
A. Ribbond-система
B. Металокерамiчнi коронки
C. Самотвердiюча пластмаса "Протакрил-М"
D. Металопластмасовi коронки

E. Золотi штампованi коронки
25. Хворий 52 рокiв скаржиться на сти-рання зубiв, естетичний дефект,
пiдви-щену чутливiсть до температурних по-дразникiв. Об’єктивно: всi зуби
стертi на 1/3 довжини коронки, мiжальвеолярна висота знижена на 5-6 мм.
Всi зуби стiйкi. Якими конструкцiями доцiльно вiдновити мiжальвеолярну
висоту?
A. Суцiльнолитi коронки
B. Тричвертнi коронки
C. Пластмасовi коронки
D. Штамповано-паянi коронки
E. Напiвкоронки
26. Пацiєнт 57 рокiв скаржиться на рухомiсть металокерамiчного мостоподiбного протезу з опорою на 33, 37. Користується протезом 9 мiсяцiв.
Об’є-ктивно: на рентгенограмi вiдзначається атрофiя комiркового вiдростка у
дiлян-цi 33 на 2/3 та 37 на 1/2 довжини кореня, при оглядi - патологiчнi
кишенi, ознаки гiнгiвiту. Яка вiрогiдна причина патоло-гiчної рухомостi
опорних зубiв?
A. Функцiональне перевантаження опорних зубiв
B. Травмування кругової зв’язки краями коронок
C. Депульпування опорних зубiв
D. Масивне зiшлiфування твердих тка-нин
E. Моделювання гiрлянди в пришийко-вiй дiлянцi
27. Хвора 50 рокiв направлена онкодиспансером на консультацiю
ортопеда-стоматолога
з
метою
ортопедичного
забезпечення
пiсляоперацiйного перiо-ду. Дiагноз: адамантинома тiла нижньої щелепи з
порушенням цiлiсностi ни-жнього краю довжиною 2 см. Який вид протезу
рекомендований у данiй ситуацiї?
A. Безпосереднiй пострезекцiйний про-тез
B. Знiмний пластинковий протез
C. Шина-капа
D. Однощелепна паяна шина
E. Двощелепна шина Порта
28. Хворий 43 рокiв скаржиться на ру-хомiсть i значне оголення шийок
зубiв нижньої щелепи у фронтальнiй дiлянцi. Об’єктивно: ясна в дiлянцi 44,
43, 42, 41, 31, 32, 33, 34 блiдi з цiанотичним вiдтiн-ком, без кровотечi. Зуби
42, 41, 31, 32 мають рухомiстьi I-II ступеня. Скупче-нiсть 42, 41, 31, 32.
Вiдзначається ого-лення шийок 42, 41, 31, 32 на 1/2, 43, 33 на 1/4 довжини
кореня. Яку ортопеди-чну конструкцiю доцiльно застосувати у даному
випадку?
A. Суцiльнолита знiмна капа
B. Балкова шина за Курляндським
C. Ковпачкова шина
D. Напiвкоронкова шина
E. Напiвкiльцева шина

29. Жiнка 47 рокiв звернулася з метою протезування. Пiсля обстеження
обрана конструкцiя часткових знiмних протезiв на верхню та нижню щелепи.
Пiд час перевiрки воскових репроду-кцiй протезiв виявилось, що мiжзубний
контакт у бiчних дiлянках спостерiгає-ться лише праворуч, лiворуч – щiлина
мiж зубами. Яка помилка допущена пiд час клiнiчних етапiв?
A. Визначили бiчну оклюзiю
B. Отримали неточнi вiдбитки
C. Визначили передню оклюзiю
D. Завищили мiжальвеолярну висоту у бiчнiй дiлянцi лiворуч
E. Деформували базис пiд час визначен-ня центральної оклюзiї
30. Хворий 40 рокiв скаржиться на гугнявiсть, неможливiсть повноцiнного
прийому їжi - виливання її через нiс. Об’єктивно: зуби та мостоподiбнi
протези без ушкоджень. Прикус - орто-гнатичний. Рiк тому перенiс повторно
операцiю уранопластики. На твердому пiднебiннi виявлено наскрiзний
дефект тканин. Яку конструкцiю протезу не-обхiдно виготовити?
A. Захисну пiднебiнну пластинку
B. Обтуратор Сюерсена
C. Обтуратор Кеза
D. Обтуратор Iльїної-Маркосян
E. Обтуратор Шильдського
31. У дитини 5 рокiв виявлена вiдсу-тнiсть всiх верхнiх молярiв. Нижнi
рiзцi контактують зi слизовою оболонкою пiднебiння. Яка тактика лiкаря?
A. Виготовити знiмний пластинковий протез на в/щ
B. Спостерiгати 1 раз на пiвроку до прорiзування постiйних зубiв
C. Спостерiгати 1 раз на рiк до прорiзу-вання постiйних зубiв
D. Виготовити ортодонтичний апарат для лiкування глибокого прикусу
E. Втручання лiкаря не потрiбнi
32. Хворому 75 рокiв виготовляється повний знiмний протез для нижньої
щелепи. Об’єктивно: альвеолярний вiдросток незначно атрофований. Припасування iндивiдуальної ложки проводиться за допомогою проб Гербста.
При витягуваннi губ уперед ложка ски-дається. У якiй дiлянцi необхiдно
вкоротити край ложки?
A. Вiд iкла до iкла з вестибулярного боку
B. Вiд iкла до iкла з язикового боку
C. Вiд мiсця позаду слизового горбика до щелепно-пiд’язикової лiнiї
D. Уздовж щелепно-пiд’язикової лiнiї
E. У дiлянцi премолярiв з язикового боку
33. Хворий 67 рокiв скаржиться на неможливiсть користування повними
знiмними протезами. Протези виготовленi 2 мiсяцi тому. Об’єктивно:
згладже-нiсть носо-губних та пiдборiдних складок, пiд час розмовної проби
чути "постукування"зубiв, вiдсутнiй промiжок мiж зубами в станi
фiзiологiчного спокою. На якому етапi виготовлення про-тезiв була
допущена помилка?

A. Визначення центральної оклюзiї
B. Постановки штучних зубiв
C. Перевiрки воскової композицiї про-тезiв
D. Накладання протезiв
E. Отримання функцiональних вiдби-ткiв
34. У клiнiцi ортопедичної стоматологiї хворiй 26 рокiв пiд час пiдготовки в
35 зубi порожнини п’ятого класу пiд вкладку випадково розкрили пульпу. Що
могло найiмовiрнiше стати причиною ускладнення?
A. Формування плоского дна
B. Створення дивергуючих стiнок
C. Створення конвергуючих стiнок
D. Створення «фальцу»
E. Вiдсутнiсть додаткової порожнини
35. Cтоматолог-ортопед планує виготовити металокерамiчну коронку на 23
зуб, усунувши аномалiю його розмi-щення в зубнiй дузi литою куксовою
штифтовою вкладкою. На яку максимальну величину (в градусах) допускають
вiдхилення куксової частини по вiдношенню до осi зуба?
A. 15
B. 10
C. 6-8
D. 4
E. 20-25
36. Хворому 57 рокiв виготовляється знiмний пластинковий протез для
верх-ньої щелепи. На клiнiчних та лабораторних етапах його виготовлення
використовують зуботехнiчний вiск. До якої групи належить даний матерiал?
A. Моделювальний
B. Вiдбитковий
C. Формувальний
D. Iзолюючий
E. Полiрувальний
37. Хворому 70 рокiв виготовляються повнi знiмнi протези для верхньої та
нижньої щелеп. Постановка штучних зубiв проводиться за методом
Васильєва. Якi зуби у верхньому протезi не по-виннi торкатися скла?
A. Латеральнi рiзцi та другi моляри
B. Центральнi рiзцi та першi моляри
C. Першi та другi премоляри
D. Iкла та першi моляри
E. Другi премоляри та першi моляри
38. У хворої 83 рокiв на етапi перевiр-ки конструкцiї протезiв та
постановки зубiв у ротовiй порожнинi спостерiгаються горбковий контакт у
бiчних дiлянках та сагiтальна щiлина у вестибулярнiй дiлянцi. При
використаннi якої проби для встановлення нижньої щеле-пи в
мезiодистальному положеннi була допущена помилка i який вид оклюзiї

зафiксований?
A. Проба за Кантаровичем, задня оклюзiя
B. Кулькова проба, бiчна оклюзiя
C. Пальцева проба, передня оклюзiя
D. Проба з воском, центральна оклюзiя
39. Для хворого 28 рокiв виготовляє-ться бюгельний протез на нижню щелепу. Об’єктивно: зуби високi, стiйкi. Альвеолярнi вiдростки помiрно атрофованi. Який вiдбитковий матерiал не-обхiдно використати в цьому випадку?
A. Стомафлекс
B. Репiн
C. Дентол-с
D. Iпiн
E. Сiеласт-69
40. Хвора 24 рокiв звернулася зi скаргами на дефект твердих тканин 21
зуба. Об’єктивно: 21 зруйнований на 1/3 по рiжучому краю, змiнений у
кольо-рi. На рентгенограмi: кореневий канал запломбований до верхiвки.
Прийнято рiшення виготовити пластмасову ко-ронку. Де повинен
знаходитися край коронки по вiдношенню до ясенного краю?
A. На рiвнi ясни
B. Не доходити до ясни на 0,5 мм
C. Не доходити до ясни на 1,0 мм
D. Пiд ясною на 0,5 мм
E. Пiд ясною на 1,0 мм
41. Хворому 65 рокiв виготовили повний знiмний протез на верхню
щелепу. Пiд час огляду протеза лiкар виявив бiлуватi крейдянi смуги та бiлi
плями на зовнiшнiй поверхнi протеза. Яка причина появи таких недолiкiв?
A. Пакування пластмаси в стадiї ниток, що тягнуться
B. Недостатня кiлькiсть мономеру
C. Недостатнiй тиск при формуваннi пластмаси
D. Полiмеризацiя пластмаси з рiзким нагрiвом води
E. Рiзке охолодження кювети з протезом
42. На другий день пiсля фiксацiї часткових пластинкових протезiв хворий
скаржиться на печiння в порожнинi ро-та, неприємний присмак пiд час користування протезами. Пiд час огляду: слизова оболонка гiперемована.
Гiперсалiвацiя. Перед виготовленням нових протезiв користувався старими 5
рокiв. Подiбних скарг не було. Яка можлива причина цього явища?
A. Наявнiсть залишкового мономеру в базисi протеза
B. Алергiчна реакцiя на компоненти базисної пластмаси
C. Порушення гiгiєни порожнини рота
D. Порушення правил користування протезами
E. Погана якiсть базисної Пластмаси
43. Хворому 57 рокiв виготовляється частковий знiмний протез для
нижньої щелепи з пластмасовим базисом. Якою повинна бути в середньому

товщина базису?
A. 2,0-2,5 мм
B. 0,5-1,0 мм
C. 1,0-1,5 мм
D. 1,5-3,0 мм
E. 3,0-3,5 мм
44. У хворого 62 рокiв серединний пе-релом нижньої щелепи з утворенням
несправжнього суглоба. Об’єктивно: зубна формула 33 34 35 36 27 47 46 45
44 43, зуби iнтактнi, стiйкi, коронки висо-кi. Рухомiсть вiдламкiв незначна,
змi-щення немає. Застосування якого протеза найбiльш показане?
A. Мостоподiбного iз шарнiром
B. Пластинкового без шарнiра
C. Пластинкового iз шарнiром Гаврилова
D. Пластинкового iз шарнiром Оксмана
E. Пластинкового iз шарнiром Вайнштена
45. Пiд час виготовлення мостоподiбних протезiв зi сплавiв золота та
срiбно-паладiєвого сплаву як припiй використовується сплав золота 750-ї
проби. Який компонент вводиться до цього сплаву для зниження
температури плавлення?
A. Кадмiй
B. Мiдь
C. Срiбло
D. Платина
E. Цинк
46. Пацiєнт 67 рокiв, звернувся зi скаргами на вiдсутнiсть 46, 45, 34, 35, 36,
37 зубiв. На ортопантомограмi в дiлянцi зубiв, що залишилися, резорбцiя
комiркового вiдростку в межах 1/3 висо-ти мiжзубних перетинок. Яку
конструкцiю доцiльно запропонувати пацiєнту?
A. Бюгельний протез з елементами шинування
B. Мостоподiбнi протези в дiлянцi жувальних зубiв
C. Частковий знiмний пластинковий протез
D. Ковпачкова шина
E. Шина Ван-Тiля
47. Хвора 45 рокiв звернулася з метою протезування. Об’єктивно: дефект
зубного ряду III клас I пiдклас за Кенедi, вiдсутнi 46, 45, 44, 34, 35, 36.
Прикус фiксований. Коронки 47, 43, 33, 37 ви-сокi, з добре вираженою
анатомiчною формою, iнтактнi. Хворiй виготовляється бюгельний протез.
Яка система фiксацiї бюгельного протеза найбiльш доцiльна в цьому
випадку?
A. Балочна система Румпеля
B. Атачмени
C. Кламер Роуча
D. Неперервний кламер
E. Телескопiчна система фiксацiї

48. Хворий 53 рокiв скаржиться на вiдсутнiсть зубiв на нижнiй щелепi. З
анамнезу з’ясовано, що у хворого мi-кростомiя. 48, 47, 46, 45, 42, 41, 31, 32,
35, 36, 37, 38 вiдсутнi. Решта зубiв стiйкi, нерухомi. Яку конструкцiю протезу
необхiдно виготовити хворому?
A. Розбiрний частковий знiмний пла-стинковий протез
B. Частковий знiмний пластинковий протез на н/щ
C. Мостоподiбний протез з опорою на 43, 33 та знiмний протез
D. Бюгельний протез
E. Шину-протез
49. Чоловiк 26 рокiв звернувся зi скаргою на часте випадання пломби в
зубi на нижнiй щелепi злiва. Об’єктивно: в 26 на жувально-апроксимальнiй
по-верхнi дефект твердих тканин коронкової частини на 1/3. Зуб у кольорi не
змiнений, перкусiя безболiсна, реакцiя на холод позитивна, швидко минає пiсля усунення дiї подразника. Яка конструкцiя протеза показана?
A. Вкладка
B. Напiвкоронка
C. 3/4 коронка
D. Пластмасова коронка
E. Металокерамiчна коронка
50. Вiйськовослужбовець 50 рокiв звернувся з метою протезування. Об’єктивно: обидвi щелепи беззубi, проге-нiчне спiввiдношення щелеп. Який
метод постановки слiд застосувати в даному випадку?
A. Перехресна замiна жувальних зубiв з правого на лiвий бiк верхньої та
нижньої щелеп
B. У звичайному ортогнатичному прикусi
C. Скорочення зубної дуги на 2 премо-ляри на верхнiй щелепi
D. Скорочення зубної дуги на 2 премо-ляри на нижнiй щелепi
E. Висування фронтальних зубiв у прогенiчному спiввiдношеннi
51. Чоловiк 40 рокiв звернувся до клiнiки з метою протезування. Об’єктивно: на верхнiй щелепi повна втрата зубiв. Наявна значна, проте рiвномiрна
атрофiя альвеолярного вiдростка та верхньощелепних горбiв, пiднебiння
плоске. Прикрiплення вуздечки, щi-чних тяжiв низьке. Вкажiть тип атрофiї
щелепи за класифiкацiєю Оксмана:
A. 3-й тип
B. 4-й тип
C. 1-й тип
D. 2-й тип
E. 5-й тип
52. Хворий 62 рокiв звернувся зi скаргами на бiль в жувальних м’язах,
утруднене пережовування їжi, якi пов’язує з носiнням повних знiмних
протезiв, виготовлених мiсяць тому. Об’єктивно: змикання губ дещо
утруднене, вираз обличчя напружений, носо-губнi борозни згладженi, пiд час
змикання штучнi зуби "постукують". Яка помилка найбiльш вiрогiдно

допущена пiд час визначення нейтрального спiввiдношення щелеп?
A. Збiльшення мiжальвеолярної висоти
B. Зменшення мiжальвеолярної висоти
C. Визначена передня оклюзiя
D. Визначена бiчна оклюзiя
E. Неправильно визначена протетична площина.
53. Хворому 65 рокiв виготовляється знiмний частковий протез для
верхньої щелепи. Визначена центральна оклю-зiя. Який клiнiчний етап
протезування має бути наступним?
A. Перевiрка воскової композицiї протеза
B. Корекцiя протеза
C. Зняття вiдбиткiв
D. Здача протеза
E. Виготовлення гiпсових моделей
54. Хворий 50 рокiв звернувся з приводу протезування зубiв. Об’єктивно:
зубна формула 44 43 42 41, 31 32 33 34. Зу-би iнтактнi, коронки високi,
рухомiсть II ступеня. Яку конструкцiю зубного протеза краще застосувати?
A. Бюгельний протез iз шинуючими елементами
B. Пластинковий протез iз утримуючи-ми кламерами
C. Знiмний мостоподiбний протез
D. Пластинковий протез iз опорними кламерами
E. Пластинковий протез iз опорно-утримуючими кламерами
55. Чоловiку 30 рокiв планується виготовлення штифтової куксової
вкладки на 36 iз наступним покриттям корон-кою. Об’єктивно: коронка 36
зруйнована до рiвня ясен, перкусiя безболiсна. На рентгенограмi: канали
запломбованi до верхiвки. Змiни в переапiкальних тканинах вiдсутнi. Яку
оптимальну кiлькiсть штифтiв слiд виготовити цьому пацiєнту?
A. Два
B. Три
C. Чотири
D. Один
E. П’ять
56. Пацiєнту проводиться примiрка металевого каркасу металокерамiчного мостоподiбного протеза. Якою повинна бути мiнiмальна товщина
металевого ковпачка iз КХС при виготовленнi опорної металокерамiчної
коронки?
A. 0,3 мм
B. 0,5 мм
C. 0,1 мм
D. 0,8 мм
E. 0,4 мм
57. Хворий 65 рокiв скаржиться на не-задовiльну фiксацiю повного
знiмного пластинкового протеза на верхнiй щелепi. Протез було виготовлено

вперше 6 рокiв тому. Об’єктивно: балансуван-ня i погана фiксацiя знiмного
протеза. Що спричинило такий стан?
A. Атрофiя кiсткової основи тканин протезного ложа
B. Затирання штучних зубiв
C. Поганий гiгiєнiчний стан знiмного протеза
D. Змiна кольору базисної пластмаси
E. Втрата окремих зубiв-антагонiстiв
58. Хворому 45 рокiв пiсля препарування зубiв пiд металокерамiчнi
коронки потрiбно зняти вiдбитки. Який вiдбитковий матерiал потрiбний?
A. Сiеласт
B. Стенс
C. Репiн
D. Стомальгiн
E. Еластик
59. Пацiєнтка 42 рокiв звернулася до стоматолога з приводу рухомостi 32,
31, 41, 42. Об’єктивно: рухомiсть I-II ступеня вказаних зубiв. З анамнезу:
алергiчнi реакцiї на стоматологiчнi ме-талевi сплави та базиснi пластмаси.
Яку методику шинування рухомих зу-бiв можна застосувати:
A. Ribbond-система
B. Металокерамiчнi коронки
C. Самотвердiюча пластмаса "Протакрил-М"
D. Металопластмасовi коронки
E. Золотi штампованi коронки
60. Хворий 52 рокiв скаржиться на стирання зубiв, естетичний дефект, пiдвищену чутливiсть до температурних подразникiв. Об’єктивно: всi зуби
стертi на 1/3 довжини коронки, мiжальвео-лярна висота знижена на 5-6 мм.
Всi зуби стiйкi. Якими конструкцiями доцiльно вiдновити мiжальвеолярну
висоту?
A. Суцiльнолитi коронки
B. Тричвертнi коронки
C. Пластмасовi коронки
D. Штамповано-паянi коронки
E. Напiвкоронки
61. Хворий 52 рокiв скаржиться на значне стирання зубiв на верхнiй та
нижнiй щелепах. Об’єктивно: стирання зубiв у бiчних дiлянках нижньої
щелепи на рiвнi ясен i на 1/3 у фронтальних дiлянках. Лiкування проводиться
в два етапи. Яку конструкцiю протезiв для роз’єднання прикусу i перебудови
мiотатичних рефлексiв слiд застосувати у даному випадку?
A. Зубо-ясенну шину у бiчних дiлянках
B. Пластмасову капу на весь зубний ряд
C. Пластмасову капу у фронтальнiй дiлянцi
D. Коронкову шину у бiчних дiлянках
E. Капу з еластичної пластмаси

62. Хворий 43 рокiв скаржиться на рухомiсть та значне оголення шийок
зубiв нижньої щелепи в фронтальнiй дi-лянцi. Об’єктивно: ясна в дiлянцi 44,
43, 42, 41, 31, 32, 33, 34 блiдi з цiанотичним вiдтiнком, без кровотечi. Зуби
42, 41, 31, 32 мають рухомiсть I-II ступеня. Скупченiсть 42, 41, 31, 32.
Вiдзначається оголення шийок 42, 41, 31, 32 на 1/2, 43, 33 на 1/4 довжини
кореня. Яку ортопедичну конструкцiю доцiльно застосувати в даному
випадку?
A. Суцiльнолита знiмна капа
B. Балкова шина за Курляндським
C. Ковпачкова шина
D. Напiвкоронкова шина
E. Напiвкiльцева шина
63. У дитини 5 рокiв виявлена вiдсутнiсть всiх верхнiх молярiв. Нижнi
рiзцi контактують зi слизовою оболонкою пiднебiння. Яка тактика лiкаря?
A. Виготовити знiмний пластинковий протез
B. Спостерiгати 1 раз на пiвроку до прорiзування постiйних зубiв
C. Спостерiгати 1 раз на рiк до прорiзу-вання постiйних зубiв
D. Виготовити ортодонтичний апарат для лiкування глибокого прикусу
E. Втручання лiкаря не потрiбнi
64. Пацiєнт 28-ми рокiв скаржиться на незручнiсть пiд час вживання їжi. В
анамнезi 24 зруйнувався внаслi-док ускладнень карiєсу. Об’єктивно: IРОПЗ =
0,9, стiнки кукси щiльнi, пер-кусiя безболiсна. На рентгенограмi: кореневi
канали запломбованi до верхiвок, корiнь рiвний, змiн в перiапiкальних
тканинах немає. Яку ортопедичну конструкцiю слiд обрати?
A. Штифтова
B. Штучна коронка
C. Вкладка
D. Напiвкоронка
E. Вiнiр
65. На другий день пiсля фiксацiї часткових пластинкових протезiв хворий
скаржиться на печiння у порожнинi рота, неприємний присмак пiд час користування протезами. Об’єктивно: сли-зова оболонка гiперемована,
гiперсалiвацiя. Перед виготовленням нових протезiв користувався старими 5
рокiв. Схожих скарг не було. Яка можлива причина цього явища?
A. Наявнiсть залишкового мономеру в базисi протезу
B. Алергiчна реакцiя на компоненти базисної пластмаси
C. Порушення гiгiєни порожнини рота
D. Порушення правил користування протезами
E. Погана якiсть базисної пластмаси
66. У хворого 36-ти рокiв з’явились симптоми, якi характернi для
хронiчного гаймориту: головний бiль, наявнiсть фi-стули в дiлянцi
видаленого п’ять мiсяцiв тому 27 зуба. Яке лiкування необхiдно провести
цьому хворому?
A. Гайморотомiя з одночасною пластикою фiстули

B. Ушиття фiстули
C. Тампонада фiстули йодоформною турундою
D. Консервативна терапiя
E. Гайморотомiя
67. Пацiєнт 45-ти рокiв звернувся з приводу протезування зубiв.
Об’єктивно: коронка 26 зуба частково зруйнована. IПОПЗ складає 0,9. Який
iз зазначених зубних протезiв доцiльно застосувати?
A. Штифтова конструкцiя
B. Пластмасова коронка
C. Металопластмасова коронка
D. Металокерамiчна коронка
E. Штампована коронка
68. Жiнка 65-ти рокiв, якiй виготовлено повний знiмний протез на нижню
щелепу, скаржиться на печiння, набряк слизової оболонки. Ранiше пацiєнтка
протезувалася пластинковими протезами iз пластмаси. Об’єктивно: слизова
оболонка альвеолярного вiдростка нижньої щелепи, губ, щiк, язика гiперемована. Спостерiгається набряк ни-жньої губи. Який дiагноз найбiльш
вiрогiдний?
A. Алергiчний протезний стоматит
B. Набряк Квiнке
C. Травматичний протезний стоматит
D. Реакцiя слизової оболонки на проте-зування
E. Синдром Стiвенса-Джонса
69. У пацiєнта 45-ти рокiв однобiчний кiнцевий дефект зубного ряду
нижньої щелепи, що закiнчується 45, планує-ться замiстити бюгельним
протезом. Де слiд розмiстити оклюзiйну накладку, щоб попередити
функцiональне пе-ревантаження 45 зуба?
A. У мiжзубному промiжку мiж 44 та 45
B. У дистальнiй фiсурi 44
C. У медiальнiй фiсурi 44
D. У дистальнiй фiсурi 45
E. Не має значення
70. Пацiєнту 50-ти рокiв виготовляє-ться бюгельний протез на нижню щелепу. Об’єктивно: присутнi 44, 43, 42, 41, 31, 32, 33, 34 зуби. Альвеолярний
вiдросток у беззубих дiлянках атрофо-ваний. Яким чином треба
нейтралiзува-ти трансверзальнi рухи протеза?
A. Застосувати безперервний кламер
B. Збiльшити розмiри сiдла
C. Збiльшити ширину дуги
D. Зменшити ширину дуги
E. Зменшити розмiри сiдла
71. Хворий 65-ти рокiв скаржиться на часткову вiдсутнiсть зубiв на
верхнiй щелепi, утруднене жування, гугнявiсть. Об’єктивно: вiдсутнi 18, 16,

15, 11, 23, 28, 35, 38, 48, 47, пiсляоперацiйний се-рединний дефект твердого
пiднебiння. Прийняте рiшення виготовити бюгель-ний протез з обтуруючою
частиною. На якiй частинi бюгельного протеза ба-жано розмiстити
обтуруючу частину?
A. На дузi
B. На сiтцi
C. На штучних зубах
D. На базисi
E. На кламерах
72. Жiнка 26-ти рокiв скаржиться на косметичний дефект в переднiй
дiлянцi верхньої щелепи. Об’єктивно: корон-ка 23 зруйнована мало не до
ясеневого краю, стiнки кукси достатньої товщи-ни. Кукса незначно змiнена в
кольорi, перкуторно безболiсна. На рентгенограмi кореневий канал прямий,
широ-кий, запломбований на всьому протя-зi. Назвiть конструкцiю протеза,
який можливо використати для замiщення дефекту?
A. Штифтовий зуб
B. Iмедiат-протез
C. Металокерамiчна коронка
D. Паяний мостоподiбний протез
E. Вкладка
73. Пiд час препарування 37 зуба пiд штучну коронку лiкар сепарацiйним
диском пошкодив язик. Об’єктивно: з порожнини рота спостерiгається значна кровотеча. На правiй боковiй по-верхнi язика - глибока рiзана рана
близько 3 см завдовжки з рiвними края-ми, з глибини якої - кровотеча
яскраво-червоною кров’ю. Якою має бути тактика лiкаря в даному випадку?
A. Глибоке глухе прошивання рани
B. Антисептична обробка порожнини рота
C. Зупинка кровотечi шляхом накладан-ня затискача в ранi
D. Перев’язка зовнiшньої сонної артерiї
E. Перев’язка язикової артерiї в трику-тнику Пирогова
74. Жiнка 25-ти рокiв звернулася зi скаргами на змiну кольору 13 зуба,
естетичний недолiк. В анамнезi лiку-вання даного зуба з приводу ускладнення карiєсу, алергiя до пластмаси. Об’є-ктивно: 13 зуб має темно-сiрий колiр,
дефект вiдновлений пломбою. На рентгенограмi канал кореня запломбований
до верхiвки. Прямий прикус. Яка з перелiчених штучних коронок показана
цiй хворiй?
A. Металокерамiчна
B. Пластмасова
C. Металопластмасова
D. Штампована
E. Лита
75. У хворого 40 рокiв перелом нижньої щелепи в дiлянцi ментального
отвору лiворуч. Проведено репозицiю вiдлам-кiв нижньої щелепи. Зуби на
вiдламках стiйкi. Для лiкування використано шину Вебера. До якої групи

ортопедичних апаратiв вона вiдноситься?
A. Фiксуючi
B. Формуючi
C. Роздiляючi
D. Замiщаючi
E. Репонуючi
76. Площа ортопедичного кабiнету, в якому розмiщено двi стоматологiчнi
установки, складає 25 2. Яка потрiбна резервна площа для розмiщення кожної
додаткової установки?
A. 7 2
B. 7,5 2
C. 8 2
D. 8,5 2
E. 9 2
77. Хворому виготовляється металоке-рамiчний мостоподiбний протез на
47 45 зуби. Одонтопрепарування зроблено з уступом. Який з перерахованих
мате-рiалiв дозволить отримати якiсний вiд-биток?
A. Сiеласт-05
B. Стомальгiн
C. Ортокор
D. Репiн
E. Дентафоль
78. Хворому 35-ти рокiв виготовляється металева вкладка на 37.
Об’єктивно: на жувальнiй поверхнi 37 карiозна поро-жнина. Яка особливiсть
препарування?
A. Створення фальца
B. Створення допомiжного уступу
C. Розширення дна порожнини
D. Створення плоского дна
E. Створення допомiжної порожнини
79. Хворий скаржиться на бiль в 25, який з’явився на другий день пiсля
фiксацiї штучної коронки. Об’єктивно: перкусiя 25 болiсна, краї
металокерамiчної коронки на рiвнi ясеневого краю. На оклюзiограмi
передчасний контакт на 25 зубi. Яка найбiльш вiрогiдна причина болю?
A. Супраоклюзiя
B. Ускладнений карiєс
C. Невралгiя трiйчастого нерва
D. Вживання твердої їжi
E. Пульпiт
80. Чоловiк 43-х рокiв скаржиться на вiдсутнiсть коронки зуба у
фронтальнiй дiлянцi верхньої щелепи. Об’єктивно: коронка 21 повнiстю
зруйнована, ко-рiнь стiйкий, не доходить до рiвня ясен на 0,5 мм, перкусiя
безболiсна. На рент-генограмi - кореневий канал запломбо-ваний до верхiвки

кореня. Яку констру-кцiю доцiльно запропонувати пацiєнту?
A. Коронка з виготовленням штучної кукси
B. Штифтовий зуб за Рiчмондом
C. Штифтовий зуб за Ахмедовим
D. Штифтовий зуб за Iльїною-Маркосян
E. Фарфорова коронка зi штифтом (за Логаном)
81. Чоловiк 48-ми рокiв звернувся зi скаргами на бiль при накушуваннi в
дiлянцi 25, який з’явився через мiсяць пiсля покриття його коронкою. В анамнезi - лiкування зуба з приводу карiєсу. Об’єктивно: 25 вкритий повнiстю
металевою коронкою, перкусiя болiсна. На оклюзiограмi - передчасний
контакт з антагонiстами. Яка найбiльш вiрогiдна причина виникнення болю?
A. Передчасний оклюзiйний контакт
B. Ускладнення карiєсу
C. Невралгiя трiйчастого нерва
D. Розцементування коронки
E. Вживання твердої їжi
82. Пацiєнт 33-х рокiв скаржиться на рухливiсть зубiв на верхнiй щелепi.
Об’єктивно: 12, 11, 21, 22 - II ступiнь ру-хливостi, зуби депульпованi, у
кольорi не змiненi. Оберiть конструкцiю проте-зу в даному випадку:
A. Шина Мамлока
B. Коронкова спаяна шина
C. Стрiчкова спаяна шина
D. Шина зi пластмасових коронок
E. Балкова шина
83. У бiйця, пораненого уламком снаря-ду, дiагностовано вогнепальний
пере-лом нижньої щелепи iз дефектом кiс-тки в дiлянцi пiдборiддя бiльше 3
см. Який метод фiксацiї фрагментiв ни-жньої щелепи показаний у цьому
випадку?
A. Апаратний остеосинтез (Рудько, Бернадський)
B. Назубнi шини Тiгерштедта
C. Прямий остеосинтез
D. Шина Гунiнга-Порта
E. Мiжщелепне лiгатурне зв’язування за Айвi
84. До клiнiки ортопедичної стоматоло-гiї звернувся хворий 57-ми рокiв зi
скар-гами на тупий бiль у дiлянцi правого скронево-нижньощелепного
суглоба, що посилюється пiд час їжi. Захворю-вання почалося поступово зi
скутостi рухiв нижньої щелепою зранку та ма-ло хвилеподiбний перебiг.
Об’єктивно: обличчя симетричне, рот вiдкривається на 3 см. При вiдкриваннi
рота - суглобо-вий шум та клацання (сходинкоподiбне змiщення нижньої
щелепи). Шкiра над суглобом не змiнена. При пальпацiї то-нус м’язiв не
змiнений. Який найбiльш вiрогiдний дiагноз?
A. Артроз правого скронево-нижньощелепного суглоба
B. Гострий артрит правого скронево-нижньощелепного суглоба
C. Нейромускулярний синдром

D. Оклюзiйно-артикуляцiйний синдром
E. Пiдвивих нижньої щелепи
85. Хворий 60-ти рокiв звернувся зi скаргами на частi поломки знiмного
пластинкового протеза. З анамнезу вi-домо, що хворий страждає на
бруксизм.
З
якого
матерiалу
рекомендується
виготовлення базису протеза з метою профiлактики поломок знiмного
пластинкового протеза?
A. Метал (КХС)
B. Етакрил
C. Ортосил М
D. Фторакс
E. Редонт
86. Для виготовлення повного знiмного протезу на верхню щелепу
хворому 65-ти рокiв необхiдно отримати фун-кцiональний вiдбиток.
Об’єктивно: рiзка рiвномiрна атрофiя альвеолярного вiдростка верхньої
щелепи, пiднебiння плоске, торус рiзко виражений, горби верхньої щелепи
атрофованi, екзосто-зи в дiлянцi 13, 23 розмiром 5х5 мм. Сли-зова оболонка
в дiлянцi торуса i екзо-стозiв стоншена, атрофована, на рештi протезного
ложа - помiрно пiддатли-ва. Який тип вiдбитку найбiльш доцiль-ний?
A. Диференцiйований функцiонально-присмоктувальний
B. Компресiйний функцiональний
C. Декомпресiйний функцiонально-присмоктувальний
D. Присмоктувальний пiд жувальним тиском
E. Компресiйний пiд жувальним тиском
87. Хворий 36-ти рокiв звернувся з приводу протезування. 6 мiсяцiв тому
була травма нижньої щелепи. Вiд опе-рацiї кiсткової пластики категорично
вiдмовився. Об’єктивно: перелом, що не зрiсся, нижньої щелепи в дiлянцi 43
зуба. На лiвому вiдламку нижньої ще-лепи наявнi 34, 35, 36 зуби, на малому 45, 46. Який вид протеза на нижню щелепу найбiльш прийнятний в цьому
випадку?
A. Знiмний протез з шарнiром
B. Бюгельний протез
C. Знiмний пластинковий протез
D. Незнiмний пластинковий протез
E. Знiмний мостоподiбний протез
88. Хворiй 47-ми рокiв виготовляються повнi знiмнi протези для верхньої
та нижньої щелеп. На етапi перевiрки їх конструкцiї спостерiгається
випинання верхньої губи. На якому етапi допуще-на помилка?
A. Формування вестибулярної поверхнi прикусного валика
B. Визначення висоти верхнього прику-сного валика
C. Формування оклюзiйної площини
D. Визначення висоти нижньої третини обличчя
E. Фiксацiя центральної оклюзiї

89. Хворому 65-ти рокiв з повною втратою зубiв на нижнiй щелепi та вираженою атрофiєю альвеолярного вiд-ростка, i у зв’язку з цим - поганою фiксацiєю протеза, проведена iмпланта-цiя за двофазною методикою, встановленi опорнi головки. Через який тер-мiн слiд починати протезування даного
хворого?
A. Через 14 днiв
B. Через 5 днiв
C. Через 20 днiв
D. Через 30 днiв
E. Через 60 днiв
90. В клiнiку ортопедичної стоматоло-гiї звернувся пацiєнт з
пострезекцiйним дефектом верхньої щелепи, проника-ючим у носову
порожнину. Який про-тез рекомендовано виготовити в дано-му випадку?
A. Замiщаючий протез з обтуруючою частиною
B. Плаваючий обтуратор
C. Захисна пластинка
D. Формуючий протез
E. Замiщаючий протез
91. Хворий 43-х рокiв скаржиться на рухомiсть та значне оголення шийок
зубiв нижньої щелепи в фронтальнiй дiлянцi. Об’єктивно: ясна в дiлянцi 44,
43, 42, 41, 31, 32, 33, 34 блiдi з цiаноти-чним вiдтiнком, без кровотечi. Зуби
42, 41, 31, 32 мають рухомiсть I-II ступеня. Скупченiсть 42, 41, 31, 32.
Вiдзначає-ться оголення шийок 42, 41, 31, 32 – на 1/2, а 43, 33 - на 1/4
довжини кореня. Яку ортопедичну конструкцiю доцiльно за-стосувати в
даному випадку?
A. Суцiльнолита знiмна капа
B. Балкова шина за Курляндським
C. Ковпачкова шина
D. Напiвкоронкова шина
E. Напiвкiльцева шина
92. Жiнка 47-ми рокiв звернулася з метою протезування. Пiсля
обстеження обрана конструкцiя часткових знiмних протезiв на верхню та
нижню щелепи. Пiд час перевiрки воскових репроду-кцiй протезiв
виявилось, що мiжзубний контакт у бiчних дiлянках спостерiгається лише з
правого боку, лiворуч - щiлина мiж зубами. Яка помилка допу-щена пiд час
клiнiчних етапiв?
A. Визначили бiчну оклюзiю
B. Отримали неточнi вiдбитки
C. Визначили передню оклюзiю
D. Завищили мiжальвеолярну висоту в бiчнiй дiлянцi лiворуч
E. Деформували базис пiд час визначен-ня центральної оклюзiї
93.

Жiнка 65-ти рокiв скаржиться на неможливiсть пережовування їжi у

зв’язку з повною вiдсутнiстю зубiв на верхнiй щелепi. Об’єктивно: альвеолярнi вiдростки та горби атрофованi, пiднебiння плоске, розташування тяжiв
та вуздечок посерединi альвеолярного вiдростка, торус незначно виражений,
слизова оболонка атрофована, витон-чена, малопiддатлива. Якому типу беззубих щелеп вiдповiдає клiнiчна картина верхньої щелепи?
A. 2 тип за Шредером
B. 3 тип за Шредером
C. 4 тип за Дойнiковим
D. 1 тип за Оксманом
E. 2 тип за Оксманом
94. Пацiєнту 35-ти рокiв виготовля-ються металокерамiчнi мостоподiбнi
протези з опорою на девiтальнi 14, 16, 44, 47. Для препарування уступу
лiкарем була проведена аплiкацiйна анестезiя 10% розчином лiдокаїну.
Через 45 хви-лин препарування пацiєнт поскаржив-ся на набрякання правої
щоки, язика, збiльшення нижньої губи. Яка патоло-гiя розвинулася у
пацiєнта?
A. Ангiоневротичний набряк Квiнке
B. Кропивниця
C. Колапс
D. Гiпертонiчний криз
E. Анафiлактичний шок
95. Хворому 56-ти рокiв виготовляє-ться частковий знiмний протез. В
анамнезi - хвороба Боткiна. Як дезiнфiкува-ти вiдбитки даного пацiєнта,
отриманi альгiнатним матерiалом?
A. Глутаровий альдегiд 2,5% - 10 хвилин
B. Автоклавування
C. Обробка лiзолом - 5 хвилин
D. Обробка в 0,1% розчинi хлорамiну - 15 хвилин
E. Промивання 70% етиловим спиртом
96. Пацiєнт 32-х рокiв звернувся до стоматолога для ортопедичного
лiкування 32 зуба. Пiсля початку втручання розпочалися головний бiль,
запаморочення, дратiвливiсть, короткочасне вiдчуття переживань при яснiй
свiдомостi (аура). Хворий непритомнiє i падає. Зi-ницi розширенi, не
реагують на свiтло. З рота видiляється пiниста слина. Який дiагноз найбiльш
вiрогiдний?
A. Епiлептичний напад
B. Зомлiння
C. Колапс
D. Анафiлактичний шок
E. Кардiогенний шок
97. Хворий 43-х рокiв скаржиться на часткову вiдсутнiсть та рухомiсть
зубiв нижньої щелепи, що залишилися. Iз анамнезу: зуби 47, 45, 44, 35, 36,

37 видаленi 3 мiсяцi тому. Зуби, що залишилися - I-II ступеня рухомостi.
Яку ортопедичну конструкцiю доцiльно застосувати в даному випадку?
A. Бюгельний протез з шинуючими елементами
B. Мостоподiбнi протези
C. Малi сiдлоподiбнi протези
D. Частковий знiмний пластинковий протез
E. Знiмна капова шина за Мареєм
98. Хворий 29-ти рокiв скаржиться на вiдлам коронки 26 зуба. Об’єктивно:
iн-декс руйнування зуба (IРОПЗ) стано-вить 0,9, тканини кореня твердi, за
да-ними рентгенографiї канал запломбо-вано до верхiвки, хронiчних
запальних процесiв перiодонту не виявлено. Яка iз перелiчених конструкцiй
доцiльнiша для протезування 26 зуба?
A. Штифтова куксова вкладка i коронка
B. Штифтовий зуб з кiльцем
C. Штифтовий зуб з вкладкою
D. Штифтовий зуб iз захисною пластин-кою
E. Спрощений штифтовий зуб
99. Хворий 38-ми рокiв направлений до ортопедичного вiддiлення пiсля
прове-деного курсу терапевтичного лiкуван-ня з приводу пародонтиту. В
анамнезi частi рецидиви захворювання, при за-гостреннi вiдмiчаються
пародонтальнi абсцеси. Об’єктивно: 42, 41, 31, 32 ру-хливi I-II ст., 43 i 33
стiйкi, шийки зубiв оголенi на 1/4, гiперестезiя твердих тканин вiдсутня. Яку
рацiональну конструкцiю постiйної шини слiд запропонува-ти хворому?
A. Суцiльнолита колова знiмна шина
B. Напiвкоронкова шина
C. Шина Мамлока
D. Коронково-ковпачкова шина
E. Балкова шина за Курляндським
100. Жiнка 54-х рокiв скаржиться на сти-рання 35, 36 зубiв, бiль вiд
термiчних i хiмiчних подразникiв. Об’єктивно: ко-ронки 35, 36 зубiв стертi на
1/3 висоти за горизонтальним типом, 24, 25, 26 зу-би вкритi суцiльнолитими
коронками. Якi коронки доцiльно виготовити на 35 i 36 зуби?
A. Суцiльнолитi
B. Комбiнованi за Бєлкiним
C. Металiчнi штампованi
D. Пластмасовi
E. Металокерамiчнi
101. Чоловiк 45-ти рокiв скаржиться на виливання рiдини через нiс, неможливiсть вишморкатися, надути щоки. Об’єктивно: у бiчному вiддiлi
верхньої щелепи на рiвнi видаленого 26 перфо-рацiйний дефект
альвеолярного вiдрос-тка розмiром 1х1,5 см. При видиханнi повiтря через
нiс при зажатих нiздрях видiлення пухирцiв в дiлянцi перфора-цiї. Яку

конструкцiю протеза слiд за-пропонувати хворому?
A. Малий сiдлоподiбний протез з кла-мерною фiксацiєю
B. Бюгельний протез з обтуруючою частиною
C. Звичайний частковий знiмний протез
D. Звичайний мостоподiбний протез
E. Захисна пiднебiнна пластинка
102. Чоловiк 43-х рокiв звернувся з приводу протезування зубiв.
Об’єктивно: коронка 37 зуба зруйнована на 2/3, щi-чна i язикова стiнки
тонкi. На оклюзiо-грамi щiльний контакт з антагонiстами. На яку товщину
необхiдно зiшлiфува-ти жувальну поверхню даного зуба при препаруваннi
пiд металеву штамповану коронку?
A. 0,28-0,3 мм
B. 0,1-0,2 мм
C. 0,5-0,6 мм
D. 0,6-0,7 мм
E. 0,7-0,8 мм
103. Дiвчинка 12-ти рокiв звернулася зi скаргами на дефект коронки зуба у
фронтальнiй дiлянцi верхньої щелепи. В анамнезi: зуб неодноразово був
пломбований, але пломби випадали. Об’є-ктивно: 12 запломбований. Дефект
IV класу за Блеком. Девiталiзацiя не проводилась, перкусiя 12 безболiсна.
Яку ортопедичну конструкцiю доцiльно ви-користати в даному випадку?
A. Вкладка на парапульпарних штифтах
B. Металокерамiчна коронка
C. Напiвкоронка
D. Фарфорова коронка
E. Металева коронка
104. Жiнка 23-х рокiв звернулася для вiдновлення коронки 11 зуба.
Об’єктивно: корiнь 11 зуба на рiвнi ясенного краю, стiнки достатньої
товщини. Лiкар виготовив i припасував куксову вкладку, на яку буде
зроблена металопластмасова коронка. Яка з перерахованих пластмас буде
використана для обличкування?
A. Синма-М
B. Акрилоксид
C. Карбодент
D. Норакрил
E. Протакрил
105. Хворому 35-ти рокiв виготовляється металева вкладка на 37.
Об’єктивно: на жувальнiй поверхнi 37 карiозна поро-жнина. Яка особливiсть
препарування?
A. Створення фальца
B. Створення допомiжного уступу
C. Розширення дна порожнини

D. Створення плоского дна
E. Створення допомiжної порожнини
106. Хворому планується виготовлення металокерамiчної коронки з опорою
на куксову вкладку 23 зуба. Об’єктивно: коронка 23 зуба зруйнована до
ясеневого краю. Кореневий канал запломбований до верхiвки. Лiкар
виготовив воскову композицiю кукси з штифтом, вiдлив з металу,
припасував в зубi, зафiксував вiсфат-цементом, отримав робочий вiдбиток
гiпсом. На якому етапi допущена помилка?
A. Отримання вiдбитку
B. Виготовлення воскової конструкцiї
C. Виготовлення литва
D. Припасовка кукси
E. Фiксацiя кукси
107. Вiйськовослужбовець 23-х рокiв потребує ортопедичного лiкування в
спе-цiалiзованому шпиталi. Дiагностовано несправжнiй суглоб нижньої
щелепи в фронтальному вiддiлi. Зуби iнтактнi, стiйкi, по 3 з кожного боку.
Ортопеди-чне лiкування за допомогою мостоподi-бного протеза в даного
пацiєнта можна виконати, якщо дефект щелепи не бiльше:
A. 1 см
B. 2 см
C. 3 см
D. 3,5 см
E. 4 см
108. У бiйця, пораненого уламком снаряду, дiагностовано вогнепальний
перелом нижньої щелепи iз дефектом кiс-тки в дiлянцi пiдборiддя бiльше 3
см. Який метод фiксацiї фрагментiв нижньої щелепи показаний у цьому
випадку?
A. Апаратний остеосинтез (Рудько, Бернадський)
B. Назубнi шини Тiгерштедта
C. Прямий остеосинтез
D. Шина Гунiнга-Порта
E. Мiжщелепне лiгатурне зв’язування за Айвi
109. Пацiєнт звернувся через мiсяць пi-сля цементування металокерамiчної
коронки на 23 зуб зi скаргами на її роз-цементування. При обстеженнi кукса
зуба достатньої висоти, стiнки кукси конвергують до вертикальної осi зуба
пiд кутом приблизно 30 градусiв. Пiд яким кутом треба було створити
конвергенцiю стiнок кукси зуба по вiдношенню до осi зуба?
A. До 8 градусiв
B. 12-15 градусiв
C. 15-18 градусiв
D. 22-25 градусiв
E. 10-12 градусiв

110. Пацiєнт 57-ми рокiв скаржиться на рухливiсть металокерамiчного
мосто-видного протезу з опорою на 33, 37. Користується протезом 9 мiсяцiв.
Об’є-ктивно: на рентгенограмi вiдмiчається атрофiя альвеолярного паростка
в дi-лянцi 33 на 2/3 i 37 на 1/2 довжини ко-реня, патологiчнi кишенi, гiнгiвiт.
Яка причина патологiчної рухомостi опор-них зубiв?
A. Функцiональне перевантаження опорних зубiв
B. Травмування кругової зв’язки краями коронок
C. Депульпування опорних зубiв
D. Масивне зiшлiфування твердих тка-нин
E. Моделювання гiрлянди в пришийко-вiй дiлянцi
111. Хворий 52-х рокiв скаржиться на значне стирання зубiв на верхнiй та
ни-жнiй щелепах. Об’єктивно: стирання зубiв у бiчних дiлянках нижньої
щеле-пи на рiвнi ясен i на 1/3 у фронтальних дiлянках. Лiкування
проводиться в два етапи. Яку конструкцiю протезiв для роз’єднання прикусу
i перебудови мiотатичних рефлексiв слiд застосувати у даному випадку?
A. Зубо-ясенева шина у бiчних дiлянках
B. Пластмасова капа на весь зубний ряд
C. Пластмасова капа у фронтальнiй дiлянцi
D. Коронкова шина у бiчних дiлянках
E. Капа з еластичної пластмаси
112. Хворий 47-ми рокiв звернувся до клiнiки ортопедичної стоматологiї зi
скаргами на вiдсутнiсть зуба в фронтальнiй дiлянцi верхньої щелепи,
косметичний дефект. Об’єктивно: прикус прямий, вiдсутнiй 11. З анамнезу:
iн-фаркт мiокарда 3 мiсяцi тому. Яку кон-струкцiю протеза необхiдно
застосува-ти на даний момент?
A. Частковий знiмний пластинковий протез
B. Мостоподiбний протез з опорою на 21 та 12
C. Мостоподiбний протез з опорою на 21
D. Бюгельний протез
E. Iмплантат
113. Хворiй 53-х рокiв планується резекцiя лiвої половини нижньої щеле-пи
з її гiлкою. Показане виготовлен-ня щелепного безпосереднього проте-зу за
Оксманом. Який елемент протезу служить для утримання фрагменту нижньої щелепи, що залишився, вiд змi-щення у бiк дефекту?
A. Знiмна або незнiмна похила площина
B. Фiксуюча частина в цiлому
C. Багатокламерна система
D. Резекцiйна частина
E. Штучнi
114. Хворий 43-х рокiв скаржиться на рухомiсть та значне оголення шийок
зубiв нижньої щелепи в фронтальнiй дiлянцi. Об’єктивно: ясна в дiлянцi 44,

43, 42, 41, 31, 32, 33, 34 блiдi з цiаноти-чним вiдтiнком, без кровотечi. Зуби
42, 41, 31, 32 мають рухомiсть I-II ступеня. Скупченiсть 42, 41, 31, 32.
Вiдзначає-ться оголення шийок 42, 41, 31, 32 - на 1/2, а 43, 33 - на 1/4
довжини кореня. Яку ортопедичну конструкцiю доцiльно застосувати в
даному випадку?
A. Суцiльнолита знiмна капа
B. Балкова шина за Курляндським
C. Ковпачкова шина
D. Напiвкоронкова шина
E. Напiвкiльцева шина
115. У бiйця 24-х рокiв, пораненого осколком снаряду, дiагностований
перелом нижньої щелепи з дефектом кiс-тки в дiлянцi пiдборiддя бiльше 2
см. Який метод фiксацiї фрагментiв ни-жньої щелепи показаний?
A. Фiксацiя вiдламкiв апаратом Рудька
B. Шини Тiгерштедта
C. Мiжщелепне лiгатурне зв’язування за Айвi
D. Шина Гунiнга-Порта
E. Прямий остеосинтез
116. Пацiєнту виготовляються частковi знiмнi пластинковi протези. З обох
щелеп знято анатомiчнi вiдбитки еластичним альгiнатним матерiалом "Iпiн",
якi переданi для знезараження. Вкажiть засiб для дезинфекцiї даних
вiдбиткiв:
A. Глутаровий альдегiд 2,5% рН 7,0-8,7
B. Гiпохлорид натрiю 0,5%
C. Дезоксон 0,1%
D. Розчин перекису водню 6%
E. Розчин спирту 70%
117. У хлопчика 13-ти рокiв скарги на бiль вiд холодного у 46 зубi.
Об’єктив-но: на жувальнiй поверхнi 46 зуба гли-бока карiозна порожнина у
межах свi-тлого розм’якшеного навколопульпар-ного дентину. Зондування
дна карiозної порожнини болiсне по всiй поверхнi, реакцiя на холодовий
подразник рiзко болiсна, швидко минає пiсля припинен-ня його дiї. Оберiть
оптимальну лiку-вальну пасту:
A. Гiдроксикальцiй-вмiсна
B. Тимолова
C. Йодоформна
D. Резорцин-формалiнова
E. Цинк-євгенолова
118. Хвора 36-ти рокiв скаржиться на рiзкий бiль, "клацання"в правому
скронево-нижньощелепному суглобi (СНЩС), печiння в дiлянцi правого
зов-нiшнього слухового проходу. Рухи ни-жньої щелепи схiдцеподiбнi, з
коротко-часними блокуючими моментами в су-глобi та гострим болем.

Об’єктивно: обличчя симетричне. Прикус ортогна-тичний, при
внутрiшньоротовiй
паль-пацiї
латеральних
крилоподiбних
м’язiв
вiдчувається бiль з правого боку. На то-мограмах контури кiсткових
структур суглобових поверхонь рiвнi, гладенькi. Який найбiльш вiрогiдний
дiагноз?
A. Дисфункцiя СНЩС
B. Ревматичний артрит СНЩС
C. Гострий посттравматичний артрит СНЩС
D. Деформуючий артроз СНЩС
E. Анкiлоз СНЩС
119. У пацiєнта 24-х рокiв вiдламалася штучна коронка 22 зуба, який 8
рокiв тому був депульпованим i коронкова частина повнiстю зруйнована.
Який мiкропротез необхiдно виготовити для вiдновлення коронкової
частини 22 зуба?
A. Куксово-коренева вкладка
B. Пломба
C. Вкладка
D. Накладка
E. Штампована коронка
120. Хворий 64-х рокiв звернувся з приводу протезування зубiв.
Об’єктивно: в дiлянцi вiдсутнього 15 зуба гострий кiстковий виступ.
Планується виготовлення часткового знiмного протезу з двошаровим
базисом. Яку пластмасу доцiльно використовувати для еласти-чної
пiдкладки?
A. ПМ-01
B. Фторакс
C. Акрiл
D. Протакрiл
E. Бакрiл
121. Чоловiк 51-го року, лектор, звернувся до ортопедичного вiддiлення зi
скаргами на бiль та рухомiсть фронтальних зубiв нижньої щелепи. Шийки
42, 41, 31, 32 зубiв оголенi, рухомiсть III ступеня з глибокими
патологiчними кишенями. В який термiн доцiльно зафiксувати зубнi протези
в хворого пiсля видалення зубiв?
A. В день видалення зубiв
B. 16-30 днiв
C. 2-3 мiсяцi
D. 4-6 мiсяцiв
E. 5-6 днiв
122. Хворий звернувся в стоматологiчну клiнiку з метою протезування.
Об’єктивно: повна вiдсутнiсть зубiв на нижнiй щелепi. Рiзка та рiвномiрна
атрофiя альвеолярної частини. Прикрi-плення вуздечок та розташування

складок високе. Визначте тип атрофiї беззубої нижньої щелепи за Келером:
A. II тип
B. I тип
C. III тип
D. IV тип
E. V тип
123. У хворого 57-ми рокiв вiдсутнi 47, 46, 45, 35, 36, 37, 38. Планується
виго-товлення бюгельного протезу. 48 зуб має нахил в язиковий бiк та
вперед. З язикового боку 48 зуба межова лiнiя має дiагональну форму, з
щiчного - проходить низько на рiвнi ясеневого краю. Який тип кламера
системи Нея слiд стосувати?
A. Кламер V типу
B. Кламер I типу
C. Кламер IV типу (позаду зворотної дiї)
D. Кламер I-II типу
E. Кламер II типу
124. Пацiєнту виготовляються металокерамiчнi коронки на 11, 12 зуби.
Перед препаруванням було проведено провiдникову анестезiю. Через кiлька
хвилин хворий вiдчув неспокiй, шум у ву-хах, бiль у черевнiй порожнинi,
запаморочення. Дихання прискорене, пульс частий, АТ- 60/40 мм рт.ст. Яку
допомогу необхiдно надати хворому в першу чергу?
A. Ввести в/в 0,5 мл 0,1% р-ну адреналi-ну, преднiзолон
B. Промедол, супрастiн
C. Пiднести до носа ватку, змочену нашатирним спиртом
D. Надати хворому горизонтальне по-ложення
E. Ввести еуфiлiн
125. До клiнiки ортопедичної стоматологiї звернувся хворий 43-х рокiв з
ме-тою протезування. В анамнезi: цукро-вий дiабет протягом 15-ти рокiв.
Перед прийомом лiкаря дуже хвилювався. Ра-птово стан хворого
погiршився, вини-кла слабкiсть у кiнцiвках. Хворий покрився холодним
липким потом, втра-тив свiдомiсть. Який невiдкладний стан виник у
хворого?
A. Гiпоглiкемiчна кома
B. Зомлiння
C. Гiперглiкемiчна кома
D. Анафiлактичний шок
E. Iнфаркт мiокарда
126. Хвора скаржиться на погiршення фiксацiї та частi поломки часткового
пластинкового знiмного протеза на нижню щелепу, яким користується 5 рокiв. Об’єктивно: альвеолярна частина у беззубих дiлянках значно
атрофована, протез балансує. Яка найвiрогiднiша причина погiршення
фiксацiї i частих поломок протеза?

A. Атрофiя альвеолярного вiдростка
B. Неправильне зберiгання протеза
C. Користування протезом пiд час сну
D. Вживання твердої їжi
E. Стирання штучних зубiв
127. У клiнiцi ортопедичної стоматологiї хворiй 26-ти рокiв пiд час
пiдготовки у 35 порожнини п’ятого класу пiд вкладку випадково розкрили
пульпу. Що могло бути найiмовiрнiшою причиною ускладнення?
A. Формування плоского дна
B. Створення дивергуючих стiнок
C. Створення конвергуючих стiнок
D. Створення фальца
E. Вiдсутнiсть додаткової порожнини
128. Хворий 50-ти рокiв скаржиться на вiдсутнiсть 37, 36, 45, 46, 47. 35, 38,
44, 48 iнтактнi, стiйкi, коронки анатомiчної форми, досить високi, вiдносно
пара-лельнi
мiж
собою.
Межова
лiнiя
має
типовий напрямок проходження по 35, 44 опорних зубах. Який фiксуючий
еле-мент необхiдно використати в бюгель-ному протезi з опорою на 35, 44?
A. Кламер Аккера
B. Кламер Роуча
C. Кламер Джексона
D. Телескопiчну фiксацiю
E. Гнутий дротяний кламер
129. Хворий 25-ти рокiв звернувся зi скар-гами на косметичний дефект
верх-ньої щелепи у фронтальному вiддiлi лiворуч. Об’єктивно: 23
депульпова-ний. Пломба вiдновлює вестибулярно-апроксимальну поверхню
коронки на 1/3, щiльно прилягає до стiнок поро-жнини, стiйка, не вiдповiдає
кольору зуба, зуб змiнений в кольорi, перкусiя безболiсна. Яка оптимальна
констру-кцiя показана хворому?
A. Металокерамiчна коронка
B. Пластмасова коронка
C. Металева штампована коронка
D. Напiвкоронка
E. Вкладка
130. Хворому 39-ти рокiв потрiбно виготовити бюгельний протез на нижню
щелепу з фарфоровими зубами. Яким методом потрiбно користуватись при
замiнi воску на пластмасу, щоб уникнути грату, що в свою чергу приведе до
пiдвищення прикусу?
A. Метод ливарного пресування
B. Прямий метод компресiйного пресування
C. Зворотний метод компресiйного пресування
D. Комбiнований метод компресiйного пресування

E. У водi пiд тиском
131. Пiд час профiлактичного огляду дитини 4,5 рокiв виявлено передчасну
вiдсутнiсть усiх верхнiх молярiв. Нижнi рiзцi контактують зi слизовою
оболонкою пiднебiння. Визначте тактику лiкаря:
A. Виготовити знiмний пластинковий протез
B. Виготовити ортодонтичний апарат для лiкування глибокого прикусу
C. Спостерiгати 1 раз на рiк до прорiзування постiйних зубiв
D. Спостерiгати 1 раз в пiвроку до прорiзування постiйних зубiв
E. Втручання лiкаря не потрiбнi
132. Хворий 53-х рокiв звернувся до клi-нiки ортопедичної стоматологiї зi
скаргами на рухливiсть зубiв у бiчних дiлян-ках, часте випадiння пломб.
Об’єктивно: усi моляри i премоляри на нижнiй щелепi мають рухливiсть I
ступеня. На апроксимально-жувальних поверхнях пломби. Яку конструкцiю
шини доцiльно застосувати у даному випадку?
A. Вкладкова шина
B. Незнiмна коронкова шина-протез
C. Коронко-ковпачкова шина
D. Шини з екваторних коронок
E. Iнтрадентальна шина
133. Хворий 28-ми рокiв звернувся до клiнiки з метою протезування.
Об’єктивно: коронка 13 зруйнована на 2/3 висоти, кукса виступає над рiвнем
ясни на 2 мм. На рентгенограмi кореневий канал запломбований до верхiвки.
Яку конструкцiю доцiльно виготовити хво-рому?
A. Штифтовий зуб
B. Коронку
C. Вкладку
D. Екваторну коронку
E. Вiдновити фотополiмером
134. Хворий 65-ти рокiв скаржиться на часткову вiдсутнiсть зубiв на
верхнiй щелепi, утруднене жування, гугнявiсть. Об’єктивно: вiдсутнi 18, 16,
15, 11, 23, 28, 35, 38, 48, 47, пiсляоперацiйний серединний дефект твердого
пiднебiння. Прийняте рiшення виготовити бюгель-ний протез з обтуруючою
частиною. На якiй частинi бюгельного протеза бажано розмiстити обтуруючу
частину?
A. На дузi
B. На сiтцi
C. На штучних зубах
D. На базисi
E. На кламерах
135. Хворому проводиться ортопедичне лiкування включених дефектiв
зубного ряду верхньої щелепи незнiмними суцiльнолитими зубними
протезами. Пiд час другого вiзиту необхiдно перевiрити вiдповiднiсть
внутрiшньої поверхнi металевого каркасу майбутнього мета-локерамiчного

мостоподiбного протеза поверхнi препарованих зубiв. Яким чином це можна
здiйснити?
A. У порожнинi рота за допомогою силiконових матерiалiв
B. Вiзуально на моделях в артикуляторi
C. У порожнинi рота за допомогою копiювального паперу
D. У порожнинi рота за допомогою пластинки воску
E. У порожнинi рота стоматоскопiчним методом
136. Жiнка 18-ти рокiв звернулася з приводу протезування зубiв.
Об’єктивно: 21 зуб має темно-сiрий колiр, депульпований. Ортогнатичний
прикус. Планується покриття зуба пластмасовою коронкою. Виберiть
пластмасу для виготовлення даної коронки:
A. Синма
B. Етакрил
C. Акрел
D. Фторакс
E. Бакрил
137. Хворому 38-ми рокiв виготовляється бюгельний протез на верхню
щелепу. На етапi виготовлення передбачається створення вогнетривкої
моделi. Яку масу можна застосувати для дублювання?
A. Гелiн
B. Стомапласт
C. Стомальгин
D. Ортокор
E. Дентафоль
138. Хворому 35-ти рокiв виготовляється металева вкладка на 37.
Об’єктивно: на жувальнiй поверхнi 37 карiозна порожнина. Яка особливiсть
препарування?
A. Створення фальца
B. Створення допомiжного уступу
C. Розширення дна порожнини
D. Створення плаского дна
E. Створення допомiжної порожнини
139. Хворий 56-ти рокiв звернувся до клi-нiки зi скаргами на вiдсутнiсть
бiчних зубiв на нижнiй щелепi з обох бокiв. Об’єктивно: у хворого вiдсутнi
48, 47, 46, 45, 35, 36, 37, 38. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Дефект зубного ряду I кл за Кеннедi
B. Дефект зубного ряду IV кл за Кеннедi
C. Дефект зубного ряду II кл за Кеннедi
D. Дефект зубного ряду III кл за Кеннедi
E. Дефект зубного ряду II кл за Бетельманом
140. Хвора 79-ти рокiв звернулася до лiкаря з метою замiни протеза. В
анамнезi - перенесений iнсульт. Об’єктивно: рiзка нерiвномiрна атрофiя
альвеолярних вiдросткiв верхньої i нижньої щелеп, слизова оболонка

порожнини рота суха, малорухома. Попереднi протези не фiксуються. Яка
конструкцiя проте-за найбiльш доцiльна?
A. Протези з еластичною пiдкладкою
B. Протези з розширеними межами
C. Протез iз металевими базисами
D. Протези з вкороченими межами
E. Протези на iмплантатах
141. Хворий 48-ми рокiв, вчитель, звернувся зi скаргами на значну
рухомiсть 42, 41, 31, 32. Об’єктивно: шийки 42, 41, 31, 32 оголенi на 2/3,
патологiчна рухомiсть III ступеня. Показано видалення 42, 41, 31, 32. Який
вид протеза доцiльно використати для проведення безпосереднього
протезування?
A. Частковий знiмний пластинковий
B. Бюгельний
C. Адгезивний
D. Металокерамiчний мостоподiбний
E. Штамповано-паяний мостоподiбний
142. Пацiєнт звернувся через мiсяць пiсля цементування металокерамiчної
коронки на 23 зуб зi скаргами на її розцементування. Об’єктивно: кукса зуба
достатньої висоти, стiнки кукси конвергують до вертикальної осi зуба пiд
кутом приблизно 30 градусiв. Пiд яким кутом треба було створити
конвергенцiю стiнок кукси зуба по вiдношенню до осi зуба?
A. До 8 градусiв
B. 12-15 градусiв
C. 15-18 градусiв
D. 22-25 градусiв
E. 10-12 градусiв
143. Хворий 53-х рокiв звернувся в клiнiку ортопедичної стоматологiї з
метою протезування. Об’єктивно: наявнi 13, 24 i всi зуби на нижнiй щелепi.
Нижня третина обличчя вкорочена, коронки 13, 24 - стертi на 2/3. Який
конструкцiйний елемент забезпечить оптимальну фiксацiю часткового
знiмного протезу на верхнiй щелепi?
A. Телескопiчнi коронки
B. Опорно-пiдтримуючi кламери
C. Пiдтримуючi кламери
D. Штанги
E. Дентоальвеолярнi кламери
144. Пацiєнту виготовляються частковi знiмнi пластинковi протези на
верхню та нижню щелепи. З обох щелеп знято анатомiчнi вiдбитки
еластичним альгiнатним матерiалом. Визначте найдоцiльнiшi дiї лiкаря:
A. Передати вiдбитки для знезараження
B. Пiдсушити вiдбитки на вiдкритому повiтрi
C. Запросити зубного технiка для сумiсної оцiнки вiдбиткiв
D. Негайно передати вiдбитки до лабо-раторiї

E. Зберiгати вiдбитки 90 хвилин в мiкротеновому пакетi
145. Хворий 65-ти рокiв звернувся до клiнiки ортопедичної стоматологiї з
приводу виготовлення ектопротезу орбiти, втраченої внаслiдок травми. За
допомогою чого здiйснюється фiксацiя протезу орбiти?
A. Окулярна оправа
B. Годинникова пружина
C. Шарнiрнi пристрої
D. Затискачi
E. Магнiти
146. Хворому 56-ти рокiв виготовляється частковий знiмний пластинковий
протез. Об’єктивно: у ротовiй порожнинi на верхнiй щелепi вiдсутнi 17, 16,
15, 14, 25, 26, 27, 28. На якi зуби повиннi спиратися плечi кламерiв, щоб
забезпе-чити трансверзальну кламерну лiнiю?
A. 13 та 24
B. 13 та 18
C. 24 та 18
D. 24, 13 та 18
E. 147. До клiнiки ортопедичної стоматологiї звернулась жiнка 56-ти рокiв зi
скаргами на бiль пiд дугою бюгельного протезу. З анамнезу з’ясовано, що
бюгель було накладено тиждень тому в iншому мiстi. Має мiсце механiчна
травма слизової оболонки пiднебiнного склепiння дугою бюгельного
протезу. На якiй вiдстанi вiд пiднебiння повинна знаходитись дуга
бюгельного протезу, щоб запобiгти цьому ускладненню?
A. 0,5 мм
B. 2 - 3 мм
C. 0,2 - 0,3 мм
D. 1,5 - 2,0 мм
E. 5 - 6 мм
148. Хвора 45-ти рокiв звернулася з метою протезування. Працює диктором
на телебаченнi. Об’єктивно: зубний ряд нижньої щелепи безперервний, на
верхнiй щелепi кiнцевий та включений дефекти в бiчних дiлянках. Зуби, що
залишилися 18, 17, 13, 12, 11, 21, 22, 23, 24 стiйкi. Якi фiксуючi елементи
бюгельного протезу слiд застосувати з косметичною метою?
A. Атачмени i балкову систему
B. Телескопiчнi коронки
C. Кламери системи Нея
D. Кламери Джексона i Бонiхарта
E. Дентоальвеолярнi кламери
149. В клiнiку ортопедичної стоматологiї звернувся хворий 34-х рокiв зi
скаргами на бiль та хрускiт в кiнцевiй фазi вiдкривання рота. В анамнезi
"вивих". Амплiтуда максимального вiдкривання рота - 58 мм. До якої
величини слiд обмежити вiдкривання рота?

A. До 40-50 мм
B. До 25-30 мм
C. До 50-60 мм
D. До 10-15 мм
E. До 90-100 мм
150. Хворий 60-ти рокiв скаржиться на утруднене пережовування їжi
внаслiдок змiщення нижньої щелепи пiсля нелiкованого перелому.
Об’єктивно: вiдсутнi 35, 36, 38, 45, 46. Решта зубiв iнтактнi. 43, 44, 47, 48
поза контактом з верхнiми боковими та з оральним вiдхиленням до 1 см. Яка
оптимальна конструкцiя протеза для нижньої щелепи показана?
A. Протез iз подвiйним зубним рядом
B. Суцiльнолитий мостоподiбний протез
C. Дуговий протез
D. Адгезивний протез
E. Шина Ванкевич
151. Пацiєнт скаржиться на косметичний дефект. При оглядi виявлено
вiдсутнiсть 21 зуба, коронки 11 та 22 зубiв iнтактнi, мають високу коронкову
частину, вiдносно паралельнi. Препарувати зуби, робити iмплантацiю та користуватись знiмним протезом пацiєнт вiдмовився. Яку ортопедичну
конструкцiю потрiбно виготовити?
A. Адгезивний протез
B. Бюгельний протез
C. Пластинковий протез
D. Iмедiат-протез
E. Протез iз полiпропiлену
152. Пацiєнтка 38-ми рокiв звернулася до лiкаря-ортопеда зi скаргами на
металевий присмак, сухiсть у ротi та печiю язика. Об’єктивно: на нижнiй
щелепi дефекти зубних рядiв замiщенi паяними мостоподiбними протезами
iз нержавiючої сталi. Який метод обстеження доцiльно використати?
A. Гальванометрiя
B. Мастiкацiографiя
C. Оклюзiографiя
D. Мiографiя
E. Електроодонтометрiя
153. У хворого 62-х рокiв серединний перелом нижньої щелепи з
утворенням несправжнього суглоба. Об’єктивно: зубна формула: 33, 34, 35,
36, 37, 47, 46, 45, 44, 43. Зуби iнтактнi, стiйкi, коронки високi. Рухливiсть
вiдламкiв незначна, змiщення немає. На рентгенограмi: дефект кiстки 0,8 см.
Застосування якого протезу найбiльш показано?
A. Мостоподiбний протез iз шарнiром
B. Пластинковий протез без шарнiра
C. Пластинковий протез iз шарнiром Гаврилова
D. Пластинковий протез iз шарнiром Оксмана
E. Пластинковий протез iз шарнiром Вайнштейна

154. Хворий 68-ми рокiв скаржиться на бiль в дiлянцi пiднебiння пiд час
користування повним знiмним протезом, який виготовлено три мiсяцi тому.
Об’єктивно: рiзко виражений пiднебiнний торус, слизова оболонка в його
дiлянцi гiперемована, набрякла. Яка найбiльш iмовiрна причина даного
ускладнення?
A. Не проведена iзоляцiя торусу
B. Попереднiй вiдбиток отриманий гiпсом
C. Функцiональний вiдбиток отриманий за допомогою жорсткої
iндивiдуальної ложки
D. Проведена анатомiчна постановка зубiв
E. Базис протеза виготовлений з акри-лової пластмаси
155. Хворому 70-ти рокiв з повною вiдсутнiстю зубiв виготовляються повнi
знiмнi протези. Проводиться постановка штучних зубiв за сферичною
поверх-нею. Яка середня величина радiусу сферичної поверхнi забезпечить
щiльний контакт зубiв пiд час рухiв нижньої щелепи?
A. 9 см
B. 5 см
C. 7 см
D. 12 см
E. 18 см
156. Хворий 40-ка рокiв звернувся до стоматолога-ортопеда зi скаргами на
рухомiсть зубiв на верхнiй щелепi пiсля проведеного терапевтичного
лiкування. Об’єктивно: 13, 12, 11, 21, 22 депульпованi, мають II ступiнь
рухливостi, в кольорi незмiненi. Виберiть конструкцiю протеза:
A. Шина Мамлока
B. Коронкова паяна шина
C. Шина з пластмасових коронок
D. Балкова шина
E. Стрiчкова шина
157. Хворому пiд час протезування повними знiмними протезами
проводиться вивiрення оклюзiйних спiввiдношень при рiзних рухах
нижньою щелепою. Функцiя якого м’язу обумовлює трансверзальнi рухи
нижньої щелепи?
A. Зовнiшнiй (латеральний) крилоподiбний м’яз
B. Внутрiшнiй (медiальний) крилоподiбний м’яз
C. Скроневий м’яз
D. Жувальний м’яз
E. Двочеревцевий м’яз
158. У дитини 11-ти рокiв скарги на вiдсутнiсть коронкової частини 12
внаслiдок травми. Корiнь зуба добре пролiкований. Яка конструкцiя протеза
показана для усунення даного дефекту?
A. Штифтовий зуб за Iльїною-Маркосян
B. Консольний протез iз опорою на 11

C. Консольний протез iз опорою на 13
D. Мостоподiбний протез iз опорою на 13 та 11
E. Частковий знiмний замiщуючий протез
159. Жiнка 55-ти рокiв скаржиться на ви-ливання рiдини через нiс при
вживаннi рiдкої їжi. Об’єктивно: у бiчному вiддiлi верхньої щелепи на рiвнi
видаленого 16 перфорацiйний дефект альвеолярного вiдростка розмiром
3х2,8 см. Вiд хiрур-гiчного втручання хвора категорично вiдмовилася. Яку
конструкцiю слiд їй запропонувати?
A. Малий сiдлоподiбний протез з кламерною фiксацiєю
B. Бюгельний протез з обтуруючою частиною iз еластичної пластмаси
C. Звичайний частковий знiмний пластинковий протез
D. Звичайний незнiмний мостоподiбний протез
E. Захисна пiднебiнна пластинка iз целулоїду
160. Хворому 70-ти рокiв виготовляю-ться повнi знiмнi протези на верхню i
нижню щелепи. Хворий з’явився на клi-нiчний етап "Визначення центрального спiввiдношення". Для перевiрки пра-вильного визначення мiжальвеолярної
висоти застосували розмовну пробу. Хворому запропонували вимовити звуки
"О", "I", "М". Яка вiдстань має бути мiж валиками при правильному визначеннi мiжальвеолярної висоти у даного хворого?
A. 5-6 мм
B. 9-10 мм
C. 3-4 мм
D. 1-2 мм
E. 7-8 мм
161. Хворий 58-ми рокiв звернувся з приводу протезування. Об’єктивно:
присутнiй 22 зуб, стiйкий, iнтактний. Альве-олярний гребiнь атрофований,
пiдне-бiння пласке. Планується виготовлення знiмного протезу. Яка тактика
лiкаря по вiдношенню до 22 зуба?
A. Виготовити телескопiчну коронку
B. Залишити
C. Депульпувати
D. Видалити
E. Виготовити куксову коронку
162. Хворий 70-ти рокiв звернувся зi скаргами на вiдсутнiсть усiх зубiв
верх-ньої i нижньої щелеп. Планується ви-готовлення повного знiмного
зубного протезу для нижньої щелепи. Об’єктив-но: альвеолярний вiдросток
нижньої щелепи атрофований тiльки у фронтальнiй дiлянцi. Визначте тип
атрофiї нижньої щелепи за Келером:
A. IV
B. II
C. I
D. III
E. -

163. У хворого 62-х рокiв серединний перелом нижньої щелепи з
утворенням суглоба. Об’єктивно: зубна формула 33, 34, 35, 36, 37, 47, 46, 45,
44, 43. Зуби iнтактнi, стiйкi, коронки високi. Рухо-мiсть вiдламкiв незначна,
змiщення не-має. Застосування якого протеза є най-бiльш доцiльним?
A. Мостоподiбний без шарнiра
B. Пластинковий без шарнiра
C. Пластинковий з шарнiром Гаврилова
D. Пластинковий з шарнiром Оксмана
E. Пластинковий з шарнiром Вайнштейна
164. Хворiй 18-ти рокiв планується виго-товлення металопластикової
коронки на 24 зуб. Проводиться вибiр вiдбиткових матерiалiв для отримання
комбi-нованого вiдбитка з верхньої щелепи. Яким матерiалом краще
отримати по-переднiй вiдбиток?
A. Стенс
B. Дентофоль
C. Ортокор
D. Вiск
E. Протакрил
165. При об’єктивному обстеженнi хворого визначається дефект твердих
тканин 24 зуба. IРОПЗ - 0,8. Дефект частково вiдновлений пломбою, яка не
вiдповiдає вимогам. Зуб має рожеве забарвлення. На рентгенограмi не виявляється патологiчних процесiв. Яка конструкцiя показана в даному
випадку?
A. Штифтова конструкцiя
B. Штучна коронка
C. Вкладка
D. Напiвкоронка
E. Екваторна коронка
166. У хворого 58-ми рокiв внаслiдок травми та опiку обличчя утворилося
значне звуження ротового отвору. Хворому показане виготовлення
часткового знiмного протеза. Яку конструкцiю протеза бажано використати
у даному випадку?
A. Протез, що складається
B. Бюгельний протез з фiксацiєю на кламерах
C. Бюгельний протез з фiксацiєю на атачменах
D. Шарнiрний знiмний протез
E. Звичайний частковий знiмний пластинковий протез
167. Хворий 53-х рокiв звернувся до клiнiки ортопедичної стоматологiї зi
скар-гами на рухливiсть зубiв у бiчних дiлян-ках, часте випадiння пломб.
Об’єктив-но: усi моляри i премоляри на нижнiй щелепi мають рухливiсть I
ступеня. На апроксимально-жувальних поверхнях пломби. Яку конструкцiю
шини доцiльно застосувати у даному випадку?
A. Вкладкова шина
B. Незнiмна коронкова шина-протез

C. Коронко-ковпачкова шина
D. Шини з екваторних коронок
E. Iнтрадентальна шина
168. Через 3 мiсяцi пiсля безпосереднього протезування хворий звернувся зi
скаргами на балансування протезу. Об’єктивно: мiж краєм протезу i
вестибулярною поверхнею альвеолярного вiдростка з’явилася щiлина. Яка
тактика лiкаря?
A. Виготовлення нового протезу
B. Корекцiя країв протезу
C. Перебазування протезу пластмасою, що швидко твердiє
D. Нарощування зубних рядiв пластма-сою, що швидко твердiє
E. Корекцiя зубних рядiв
169. Хворому проводиться ортопедичне лiкування включених дефектiв
зубного ряду верхньої щелепи незнiмними су-цiльнолитими зубними
протезами. Пiд час другого вiзиту необхiдно перевiри-ти вiдповiднiсть
внутрiшньої поверхнi металевого каркасу майбутнього мета-локерамiчного
мостоподiбного проте-за поверхнi препарованих зубiв. Яким чином це
можна здiйснити?
A. У порожнинi рота за допомогою силiконових матерiалiв
B. Вiзуально на моделях в артикуляторi
C. У порожнинi рота за допомогою копiювального паперу
D. У порожнинi рота за допомогою пластинки воску
E. У порожнинi рота стоматоскопiчним методом
170. Хворий 48-ми рокiв 3 мiсяцi користується частковими знiмними
протезами. На основi скарг пацiєнта, даних об’єктивного обстеження та
додаткових методiв дослiдження поставлено дiагноз: алергiчний стоматит,
спричинений барвниками акрилової пластмаси протезу. Яким чином слiд
усунути алергiчну дiю барвникiв?
A. Виготовити протези з безколiрної пластмаси
B. Виготовити двошаровi базиси
C. Заформувати пластмасу методом литва
D. Виготовити литi металевi базиси протезiв
E. Виготовити штампованi металевi базиси
171. Хворому виготовляються паянi мостоподiбнi протези з нержавiючої
сталi. В процесi виготовлення коронок проводиться калiбровка гiльз. Який з
перерахованих апаратiв використовується?
A. Самсона
B. Паркера
C. Ларина
D. Копа
E. Бромштрома
172. Пацiєнтцi 48-ми рокiв користування верхньощелепним бюгельним
протезом на еластичних атачменах не при-носить комфорту, вiдзначає

рухливiсть протеза пiд час пережовування їжi та артикуляцiї. Хвора просить
зробити новi протези з урахуванням вказаних недолiкiв. Клiнiчнi коронки
опорних зубiв низькi. Яка система фiксацiї найбiльш доцiльна в даному
випадку?
A. Телескопiчна
B. Балочна
C. Замкова
D. Сiдлоподiбна
E. Кламерна
173. Хворому 75-ти рокiв виготовляється повний знiмний протез на верхню
щелепу. Пiд час припасування iндивiдуальної ложки за методикою Гербста
лiкар виявив, що ложка скидається пiд час витягання губ трубочкою. На якiй
дiлянцi слiд провести корекцiю ложки?
A. Вестибулярно мiж iклами
B. Дистально по лiнiї А
C. У дiлянцi щiчних тяжiв
D. По всьому вестибулярному краю
E. Позаду верхньощелепних горбiв
174. Пацiєнтка 32-х рокiв звернулася зi скаргами на естетичний дефект.
Об’є-ктивно: коронки 12, 11 та 21, 22 зубiв зруйнованi карiозним процесом
на 2/3 висоти. Прикус ортогнатичний. На рентгенограмi: канали зубiв
запломбованi до верхiвок, патологiчних змiн в перiапiкальних тканинах
немає. Яка конструкцiя рацiональна у даному випадку?
A. Куксовi вкладки та металокерамiчнi коронки
B. Штучнi металевi штампованi коронки
C. Реставрацiя коронок зубiв компози-тними матерiалами
D. Пластмасовi вкладки
E. Штифтовi коронки за Рiчмондом
175. Хворому 75 рокiв. Пiд час перевiрки конструкцiї повних знiмних
протезiв виявлено, що контактують лише бiчнi штучнi зуби, мiж
фронтальними зубами - щiлина. В бокових дiлянках з одного боку
вiдзначається горбиково-горбиковий мiжзубний контакт, з iншої горизонтальна щiлина; центральна лi-нiя змiщена. Яка помилка була допущена?
A. Визначена бокова оклюзiя
B. Нерiвномiрно розм’якшенi прикуснi валики
C. Визначена передня оклюзiя
D. Збiльшена мiжальвеолярна висота
E. Деформацiя воскових шаблонiв пiд час визначення центральної оклюзiї
176. Хворий 19-ти рокiв скаржиться на бiль у пiдборiдному вiддiлi нижньої
щелепи. Напередоднi отримав травму. Об’єктивно: незначна припухлiсть
тканин у дiлянцi пiдборiддя. Рот вiдкривається достатньо. Зуби iнтактнi.
Слизова оболонка у дiлянцi центральних рiзцiв набрякла, трохи кровить. Тут
визначає-ться рухомiсть фрагментiв нижньої щелепи. Прикус не порушений.

Яким чи-ном слiд надати допомогу хворому?
A. Гладенькою шиною-скобою
B. Шиною iз розпiрковим вигином
C. Шиною iз похилою площиною
D. Шинами iз зачiпними петлями та мiжщелепною фiксацiєю
E. Лiгатурним зв’язуванням 31, 32, 42, 41 за Айвi
177. Хворий 65-ти рокiв скаржиться на незадовiльну фiксацiю повного
знiмного пластинкового протеза на верхнiй щелепi. Протез було виготовлено
вперше 6 рокiв тому. Об’єктивно: вiдзначається балансування i погана
фiксацiя знiмного протеза. Що стало причиною такого стану?
A. Атрофiя кiсткової основи тканин протезного ложа
B. Стирання штучних зубiв
C. Поганий гiгiєнiчний стан знiмного протеза
D. Змiна кольору базисної пластмаси
E. Втрата окремих зубiв-антагонiстiв
178. Хлопчик 10-ти рокiв скаржиться на вiдсутнiсть зубiв. Об’єктивно:
обличчя симетричне, непропорцiйне за рахунок зменшення нижньої третини.
В поро-жнинi рота: вiдсутнi 12, 14, 15, 17, 22, 24, 25, 27, 34, 35, 37, 44, 45, 47
зуби. На рентгенограмi пiдтверджується дiагноз часткової адентiї,
вiдсутнiсть зачаткiв частини зубiв. Виберiть найбiльш доцiльний вид
протезу:
A. Частковi знiмнi пластинковi протези на верхню i нижню щелепи
B. Мостоподiбнi протези
C. Бюгельнi протези
D. Консульнi мостоподiбнi протези
E. Замiстити дефект iмплантатами
179. Пацiєнтка з’явилася з метою протезування. Об’єктивно: нижня третина
обличчя зменшена, носогубнi складки поглибленi, фронтальна група зубiв
верхньої та нижньої щелеп вiдсутня, коронки 17, 15, 26, 27, 36, 37, 45, 47
зубiв стертi на 2/3 висоти, жувальнi поверхнi цих зубiв гладенькi,
пiгментованi, альвеолярний вiдросток не гiпертрофований, мiжальвеолярна
висота знижена. Визначте форму патологiчного стирання у даної пацiєнтки:
A. Горизонтальна, некомпенсована, III ступеня важкостi
B. Горизонтальна, компенсована, II ступеня важкостi
C. Вертикальна, некомпенсована, III ступеня важкостi
D. Вертикальна, компенсована, III сту-пеня важкостi
E. Змiшана, некомпенсована, III ступеня важкостi
A.
180. Хворий 47-ми рокiв звернувся до клiнiки зi скаргою на змiну кольору
11, 21 зубiв. Об’єктивно: 11, 21 змiненi в кольорi, канали пломбовано до
верхiвки. Було прийняте рiшення про виготовлення металокерамiчних
коронок на 11, 21. Пiд яким оптимальним кутом слiд проводити препаровку
апроксимальних поверхонь опорних зубiв?
A. 5 − 8o

B. 15 − 20o
C. 10 − 15o
D. 20 − 25o
E. 30 − 35o
181. Пацiєнту виготовляються частковi знiмнi пластинковi протези на
верхню та нижню щелепи. З обох щелеп знято анатомiчнi вiдбитки
еластичним альгiнатним матерiалом. Визначте найдоцiльнiшi дiї лiкаря:
A. Передати вiдбитки для знезараження
B. Пiдсушити вiдбитки на вiдкритому повiтрi
C. Запросити зубного технiка для сумiсної оцiнки вiдбиткiв
D. Негайно передати вiдбитки до лабораторiї
E. Зберiгати вiдбитки 90 хвилин в мiкротеновому пакетi
182. У хворого 58-ми рокiв дiагностовано перелом нижньої щелепи з
виникненням несправжнього суглоба. Об’єктивно: вiдсутнi 38, 36, 32, 41, 43,
48. Збереженi зуби iнтактнi, стiйкi. Змiщення вiдламкiв нижньої щелепи не
спостерiгається. На рентгенограмi дефект кiсткової тканини до 2 см. Яка
конструкцiя протезу показана в данiй ситуацiї?
A. Шарнiрний протез незнiмної конструкцiї за Оксманом
B. Протез з шарнiром за Оксманом з односуглобним зчленуванням
C. Протез з шарнiром за Гавриловим
D. Протез з кульково-амортизацiйним кламером за Курляндським
E. Протез з шарнiром за Оксманом з двосуглобним зчленуванням
183. В крiслi у стоматолога-ортопеда знаходиться пацiєнт з дефектом
зубного ряду 14, 15, 16. Має вiдбутися обробка зубiв пiд коронки. Як
необхiдно обробити наконечник перед препаруванням?
A. 3% р-ном хлорамiну двiчi через 15 хвилин
B. 3% р-ном перекису водню
C. 3% р-ном хлорамiну 1 раз
D. Р-ном марганцевокислого калiю
E. Р-ном фурацилiну
184. Хворий 45-ти рокiв, викладач, звернувся за порадою до
ортопедастоматолога з метою вибору рацiонального протезування.
Об’єктивно: 12, 11, 21, 22 мають рухомiсть III ступеню. Яка ортопедична
допомога най-доцiльнiша?
A. Безпосереднє протезування
B. Раннє протезування
C. Незнiмний протез
D. Вiддалене протезування
E. Бюгельний протез
185. Пацiєнтка 62-х рокiв звернулась до стоматолога з метою
ортопедичного лiкування 12, 21, 22 зубiв. До протезування артерiальний
тиск, за словами пацiєнтки, був 165/110 мм рт.ст. У зв’язку з емоцiйними
переживаннями тиск пiдвищився до 220/130 мм рт.ст. Який дi-агноз можна

встановити?
A. Гiпертонiчний криз
B. Гостра дихальна недостатнiсть
C. Гостра серцева недостатнiсть
D. Непритомнiсть
E. Колапс
186. Хворому 40-ка рокiв провели ви-бiркове пришлiфовування зубiв з
приводу захворювання СНЩС, зумовлене порушенням функцiональної
оклюзiї. Через 3 днi вiн звернувся до лiкаря-ортопеда зi скаргами на
попадання мiж зубними ряди справа слизової оболонки щоки та її
травматизацiю. Яка помилка допущена при зiшлiфовуваннi зубiв?
A. Зiшлiфовування вершин опорних пiднебiнних горбикiв верхнiх зубiв
B. Зiшлiфовування вершин опорних щiчних горбикiв нижнiх зубiв
C. Зiшлiфовування язикових горбикiв нижнiх зубiв
D. Зiшлiфовування щiчних горбикiв верхнiх зубiв
E. Зiшлiфовування горбикiв верхнiх зубiв
187. У хворого 62-х рокiв серединний перелом нижньої щелепи з
утворенням несправжнього суглоба. Об’єктивно: зубна формула: 33, 34, 35,
36, 37, 47, 46, 45, 44, 43. Зуби iнтактнi, стiйкi, коронки високi. Рухливiсть
вiдламкiв незначна, змiщення немає. На рентгенограмi: дефект кiстки 0,8 см.
Застосування якого протезу найбiльш показано?
A. Мостоподiбний протез iз шарнiром
B. Пластинковий протез без шарнiра
C. Пластинковий протез iз шарнiром Гаврилова
D. Пластинковий протез iз шарнiром Оксмана
E. Пластинковий протез iз шарнiром Вайнштейна
188. Хворий 52-х рокiв скаржиться на рухливiсть зубiв, кровоточивiсть
ясен. 44, 45, 34, 35 мають I ступiнь рухли-востi, 43, 42, 41, 31, 32, 33 - II
ступiнь, набряк ясен, наявнiсть пародонтальних кишень 5-6 мм. На
рентгенограмi: деструкцiя кiсткової тканини на 1/2 довжини коренiв зубiв.
Дiагноз: генералiзований пародонтит середнього ступеня важкостi. Яка
ортопедична конструкцiя найбiльш рацiональна у даному випадку?
A. Шина Ельбрехта
B. Пластмасова капа
C. Шина за Мареєм
D. Шина Мамлока
E. Виготовлення тимчасової шини за Навотним
189. Пацiєнту виготовляються метало-керамiчнi коронки на 11, 12 зуби.
Перед препаруванням було проведено провiдникову анестезiю. Через кiлька
хвилин хворий вiдчув неспокiй, шум у вухах, бiль у животi, запаморочення.
Дихання прискорене, пульс частий, АТ-60/40 мм рт.ст. Яку допомогу
необхiдно надати хворому в першу чергу?
A. Ввести в/в 0,5 мл 0,1% р-ну адреналi-ну, преднiзолон
B. Ввести промедол, супрастин

C. Пiднести до носа ватку, змочену нашатирним спиртом
D. Надати хворому горизонтального положення
E. Ввести еуфiлiн
190. До лiкаря отропеда-стоматолога звернувся пацiєнт 73-х рокiв зi
скаргами на повну вiдсутнiсть зубiв. Об’єктивно: незначна рiвномiрна
атрофiя альвеолярного вiдростка нижньої щелепи, вiдросток вкритий
слизовою оболонкою помiрної податливостi. Який тип беззубої щелепи за
класифiкацiєю Келера характеризується такими ознаками?
A. Перший
B. Третiй
C. П’ятий
D. Другий
E. Четвертий
191. Хворий 50-ти рокiв скаржиться на вiдсутнiсть 37, 36, 45, 46, 47.
Об’єктивно: зуби 35, 38, 44, 48 iнтактнi, стiйкi, коронки анатомiчної форми,
досить високi, вiдносно паралельнi мiж собою. Межова лiнiя має типовий
напрямок проходження по 35, 44 опорних зубах. Який фiксуючий елемент
необхiдно використати в бюгельному протезi з опорою на 35, 44?
A. Кламер Аккера
B. Кламер Роуча
C. Кламер Джексона
D. Телескопiчну фiксацiю
E. Гнутий дротяний кламер
192. Жiнка 70-ти рокiв скаржиться на сту-кання зубiв пiд час користування
повними знiмними протезами. Об’єктивно: губи зiмкнутi з напруженням,
промiжок мiж штучними зубами верхньої та нижньої щелеп пiд час розмови
складає 2 мм. Яка помилка була допущена пiд час протезування?
A. Завищена мiжальвеолярна висота
B. Бiчнi зуби поставленi не по серединi альвеолярного вiдростка
C. Неправильно визначена лiнiя посмi-шки
D. Занижена мiжальвеолярна висота
E. Штучнi зуби поставленi у прямому прикусi
193. Хвора 70-ти рокiв скаржиться на повну втрату зубiв на верхнiй щелепi.
Об’єктивно: значна атрофiя альвеолярного вiдростка, горби вiдсутнi,
пiднебiння пласке. Перехiдна складка розташована в однiй горизонтальнiй
площинi з твердим пiднебiнням. Який тип беззубої верхньої щелепи у даної
хворої (за класифiкацiєю Шредера)?
A. 3
B. 4
C. 1
D. 5
E. 2
194. Хворий 58-ми рокiв звернувся з приводу протезування. Об’єктивно:

присутнiй 22 зуб, стiйкий, iнтактний. Альвеолярний гребiнь атрофований,
пiднебiння пласке. Планується виготовлення знiмного протезу. Яка тактика
лiкаря по вiдношенню до 22 зуба?
A. Виготовити телескопiчну коронку
B. Залишити
C. Депульпувати
D. Видалити
E. Виготовити куксову коронку
195. Хворому 39-ти рокiв потрiбно виготовити бюгельний протез на нижню
щелепу з фарфоровими зубами. Яким методом потрiбно користуватись при
замiнi воску на пластмасу, щоб уникнути грату, що в свою чергу приведе до
пiдвищення прикусу?
A. Метод ливарного пресування
B. Прямий метод компресiйного пресу-вання
C. Зворотний метод компресiйного пресування
D. Комбiнований метод компресiйного пресування
E. У водi пiд тиском
196. У хворого 62-х рокiв серединний пе-релом нижньої щелепи з
утворенням суглоба. Об’єктивно: зубна формула 33, 34, 35, 36, 37, 47, 46, 45,
44, 43. Зуби iнтактнi, стiйкi, коронки високi. Рухомiсть вiдламкiв незначна,
змiщення немає. Застосування якого протеза є найбiльш доцiльним?
A. Мостоподiбний без шарнiра
B. Пластинковий без шарнiра
C. Пластинковий з шарнiром Гаврилова
D. Пластинковий з шарнiром Оксмана
E. Пластинковий з шарнiром Вайнштейна
197. Хворому 29-ти рокiв виготовляється металiчна вкладка на 26 зуб
прямим методом. Об’єктивно: на 26 порожнина I класу за Блеком. ЕОД - 6
мкА. Пiд час огляду вкладки виявлений дефект вiдливки у дiлянцi кута
зовнiшньої поверхнi. Якi подальшi дiї лiкаря?
A. Виготовити нову вкладку
B. Фiксацiя вкладки на цемент
C. Фiксацiя вкладки на пластмасу
D. Фiксацiя вкладки i вiдновлення дефекту композитом
E. Фiксацiя вкладки i вiдновлення дефекту амальгамою
198. У хворого вогнепальний перелом нижньої щелепи. До поранення
користувався знiмними протезами (частковим пластинковим для верхньої
щелепи i повним для нижньої щелепи). Якi засоби транспортної iммобiлiзацiї
можна використовувати у даному випадку?
A. Зубнi протези пацiєнта
B. Апарат Збаржа
C. Шина Ентiна
D. Шина Васильєва
E. Шина Тiгерштедта

199. Пацiєнтцi 58-ми рокiв проводиться припасування iндивiдуальної
вiдбиткової ложки. При виконаннi проби Гербста (витягування губ в
трубочку) iндивiдуальна ложка скидається. Корекцiю ложки необхiдно
провести в дiлянцi:
A. 34 i 43 з вестибулярного боку
B. Боковiй злiва
C. Вуздечки язика
D. Вздовж щелепно-пiд’язикової лiнiї
E. 34 i 43 з орального боку
200. У хворого рухомiсть зубiв 44, 43, 42, 41, 31, 32, 33 I-II ступеня; 47, 46,
45, 34, 35, 36, 37 зуби вiдсутнi. Який протез можна застосувати в даному
випадку, щоб запобiгти подальшому розвитку захворювання?
A. Бюгельний протез з багатоланковим кламером
B. Бюгельний протез з атачменами без багатоланкового кламеру
C. Мостоподiбний консольний протез з опорою на 43, 42, 32, 33 i промiжною
частиною 45, 35
D. Мостоподiбний протез з опорою на 44, 43, 42, 41, 31, 32, 33 i промiжною
частиною 46, 45, 34, 35, 36
E. Пластмасовий частковий знiмний протез
201. При виготовленнi повного знiмного протезу пiсля отримання
анатомiчних вiдбиткiв проводиться припасування iндивiдуальної ложки.
Який матерiал необхiдно використати для функцiонального оформлення її
країв?
A. Ортокор
B. Хромопан
C. Тiодент
D. Гiпс
E. Стомальгiн
202. Хворий 75-ти рокiв скаржиться на неможливiсть користування повним
знiмним протезом на нижнiй щелепi. Об’єктивно: мiсяць тому виготовлено
протез, гострi кiстковi виступи по альвеолярному вiдростку, виражена коса
лiнiя. Який план лiкування?
A. Виготовити протез з еластичною пiдкладкою
B. Протез з металевим базисом
C. Протез з розширеними межами
D. Протез iз безколiрної пластмаси
E. Протез з укороченими межами
203. Хворому до видалення зубiв необхiдно виготовити безпосереднiй
протез. При його виготовленнi на гiпсовiй моделi зрiзають зуби i формують
альвеолярний вiдросток, надаючи йому окру-глої форми. Який прошарок
гiпсу необхiдно зрiзати при формуваннi альвеолярного вiдростка?
A. Не бiльше 2 мм
B. 4 мм

C. У залежностi вiд форми альвеоляр-ного вiдростка
D. Не має значення
E. 5-6 мм
204. Жiнка 43-х рокiв скаржиться на рухомiсть нижнiх фронтальних зубiв.
Об’єктивно: вiдсутнi 48, 47, 46, 45, 44, 34, 35, 36, 37, 38. Зуби 43, 42, 41, 31,
32, 33 мають рухомiсть II ступеня, слизова оболонка навколо них набрякла, з
цiанотичним вiдтiнком. Яка шинуюча конструкцiя оптимальна для даної
хворої?
A. Композитна шина, армована склово-локном
B. Частковий знiмний протез з вестибу-лярною дугою
C. Бюгельний протез з багатоланковим кламером та кiгтеподiбними
вiдростками
D. Бюгельний протез з антискидачами
E. Ковпачкова шина-протез у фрон-тальному вiддiлi
205. У хворого 58-ми рокiв дiагно-стовано перелом нижньої щелепи з
виникненням несправжнього суглоба. Об’єктивно: вiдсутнi 38, 36, 32, 41, 43,
48. Збереженi зуби iнтактнi, стiйкi. Змiщення вiдламкiв нижньої щелепи не
спостерiгається. На рентгенограмi дефект кiсткової тканини до 2 см. Яка
конструкцiя протезу показана в данiй ситуацiї?
A. Шарнiрний протез незнiмної конструкцiї за Оксманом
B. Протез з шарнiром за Оксманом з односуглобним зчленуванням
C. Протез з шарнiром за Гавриловим
D. Протез з кульково-амортизацiйним кламером за Курляндським
E. Протез з шарнiром за Оксманом з двосуглобним зчленуванням
206. Хвора 45-ти рокiв звернулася з метою протезування. Працює диктором
на телебаченнi. Об’єктивно: зубний ряд нижньої щелепи безперервний, на
верхнiй щелепi кiнцевий та включений дефекти в бiчних дiлянках. Зуби, що
за-лишилися 18, 17, 13, 12, 11, 21, 22, 23, 24 стiйкi. Якi фiксуючi елементи
бюгельного протезу слiд застосувати з косметичною метою?
A. Атачмени i балкову систему
B. Телескопiчнi коронки
C. Кламери системи Нея
D. Кламери Джексона i Бонiхарта
E. Дентоальвеолярнi кламери
207. У дитини 12-ти рокiв вiдсутнi 31 та 41 зуби, промiжок мiж 32 та 42 - 10
мм. Виберiть рацiональну конструкцiю протеза:
A. Частковий пластинковий знiмний розсувний протез
B. Протез-розпiрка
C. Бюгельний протез
D. Мостоподiбний протез
E. Мiкропротез розсувний
208. Хворому 70-ти рокiв з повною вiд-сутнiстю зубiв виготовляються
повнi знiмнi протези. Проводиться постановка штучних зубiв за сферичною

поверхнею. Яка середня величина радiусу сферичної поверхнi забезпечить
щiльний контакт зубiв пiд час рухiв нижньої щелепи?
A. 9 см
B. 5 см
C. 7 см
D. 12 см
E. 18 см
209. Хворий 52-х рокiв скаржиться на рухливiсть зубiв, кровоточивiсть
ясен. 44, 45, 34, 35 мають I ступiнь рухливостi, 43, 42, 41, 31, 32, 33 - II
ступiнь, набряк ясен, наявнiсть пародонтальних кишень 5-6 мм. На
рентгенограмi: деструкцiя кiсткової тканини на 1/2 дов-жини коренiв зубiв.
Дiагноз: генералiзований пародонтит середнього ступеня важкостi. Яка
ортопедична конструкцiя найбiльш рацiональна у даному випадку?
A. Шина Ельбрехта
B. Пластмасова капа
C. Шина за Мареєм
D. Шина Мамлока
E. Виготовлення тимчасової шини за Навотним
210. Постраждалий отримав травму обличчя та скроневої дiлянки.
Встановлено дiагноз: перелом виличної дуги. Вiдростки яких кiсток черепа
пошкодженi?
A. Скроневий вiдросток виличної кiстки i виличний вiдросток скроневої
кiстки
B. Виличний вiдросток лобної кiстки i виличний вiдросток скроневої кiстки
C. Скроневий вiдросток виличної кiстки i виличний вiдросток лобної кiстки
D. Виличний вiдросток верхньої щелепи i виличний вiдросток скроневої
кiстки
E. Виличний вiдросток верхньої щелепи i виличний вiдросток лобної кiстки
211. Дитина 7-ми рокiв отримала спортивну травму. На момент звернення
вiдзначає бiль у дiлянцi нижньої щелепи, неможливiсть змикання зубiв. Пiд
час натиснення на пiдборiддя посилюється бiль у дiлянцi нижньої щелепи
справа. У дитини дiагностований перелом тiла нижньої щелепи без змiщення
вiдламкiв. Якою повинна бути лiкувальна тактика для попередження
змiщення кiсткових фрагментiв у змiнному прикусi?
A. Iммобiлiзацiя фрагментiв зубо-ясеневою шиною
B. Призначення протизапальної терапiї
C. Накладення пращеподiбної пов’язки
D. Фiксацiя шинами Тiгерштедта
E. Проведення остеосинтезу
212. До клiнiки ортопедичної стоматологiї з метою протезування звернувся
хворий 30-ти рокiв, який страждає на епiлептичнi напади. Об’єктивно:
вiдсутнi 48, 47, 35, 36. Решта зубiв iнтактнi. Прикус ортогнатичний. Який вид
зубного протеза необхiдно запропонувати хворому?
A. Незнiмний металевий мостоподiбний протез з опорою на 34 i 37

B. Частковий знiмний пластинковий протез на нижню щелепу
C. Бюгельний протез на нижню щелепу
D. Адгезивний мостоподiбний протез
E. Пластмасовий мостоподiбний протез
213. При обстеженнi порожнини рота беззубого пацiєнта на нижнiй щелепi
виявлена рiзка рiвномiрна атрофiя альвеолярного паростка. До якого типу
вiдноситься така атрофiя?
A. II тип за Келером
B. I тип за Келером
C. I тип за Шредером
D. III тип за Келером
E. IV тип за Келером
214. Хворий 24-х рокiв надiйшов до клiнiки з дiагнозом: перелом
альвеолярного вiдростка лiвої верхньої щелепи на дi-лянцi 25, 26, 27 зубiв
без змiщення. Яку шину слiд застосувати для постiйної iммобiлiзацiї?
A. Гладка шина-скоба
B. Шина з зачiпними петлями
C. Шина з розпорочним вигином
D. Шина з похилою площиною
E. Шина Васильєва
215. Хворий 42-х рокiв звернувся в клiнiку ортопедичної стоматологiї з
метою протезування. Пiсля об’єктивного обстеження вибрана конструкцiя
комбiнованого паяного мостоподiбного протеза. Який матерiал слiд
використати для облицювання промiжної частини?
A. Синма
B. Фторакс
C. Етакрил
D. Акрилоксид
E. Редонт
216. У хворого 59-ти рокiв двостороннiй перелом нижньої щелепи в дiлянцi
44, 34 зубiв, решта жувальних зубiв вiдсутня, беззубi фрагменти не змiщенi,
але рухомi. Який ортопедичний апарат доцiльно застосувати для iммобiлiзацiї
вiдламкiв?
A. Шина Ванкевич з пєлотами
B. Апарат Рудько
C. Шина Лiмберга
D. Апарат Петросова
E. Апарат Збаржа
217. Лiкар стоматолог-ортопед на щоденному прийомi пiд час огляду i
проведення ортопедичних манiпуляцiй користується стоматологiчним
дзеркалом. Яким чином проводять стерилiзацiю стоматологiчних дзеркал?
A. У потрiйному розчинi 30 хвилин
B. У 0,5% розчинi сульфохлоретилу 20 хвилин

C. У 6% розчинi перекису водню щоден-ного приготування, 6 годин
D. У сухожаровiй шафi при температурi 180oC, 10 хвилин
E. У 0,01% розчинi хлорамiну 10 хвилин
218. Хворий 22-х рокiв звернувся до сто-матолога зi скаргами на бiль пiд
час прийому їжi i вiдкривання рота. 2 доби тому отримав травму в дiлянцi
обличчя. Пiсля обстеження i встановлення дiагнозу лiкар вирiшив
застосувати шину Ванкевича, яку виготовляють з пластмаси на верхню
щелепу i застосову-ють при переломах:
A. Нижньої щелепи
B. Верхньої щелепи
C. Верхньої i нижньої щелеп
D. Множинних переломах верхньої щелепи
E. Вогнепальних переломах
219. У хворого 45-ти рокiв серединний дефект твердого пiднебiння
розмiром 2х3 см. Зубнi ряди iнтактнi. Яку конструкцiю обтуратора краще
застосувати у даному випадку?
A. Пiднебiнна пластинка
B. Обтуратор Померанцевої-Урбанської
C. Плаваючий обтуратор
D. Обтуратор Iльїної-Маркосян
E. Пластинчастий протез iз обтурую-чою частиною
220. Вiйськовослужбовець 20-ти рокiв отримав вогнепальне поранення з
дефектом тiла нижньої щелепи. На якому етапi евакуацiї йому буде надано
спецiалiзовану стоматологiчну ортопедичну допомогу?
A. Госпiтальна база
B. Поле бою
C. ОМедБ
D. ОМЗ
E. На всiх етапах евакуацiї
221. Хворий 32-х рокiв, вчитель, звер-нувся на консультацiю до ортопедастоматолога з приводу генералiзованої форми патологiчної стертостi зубiв I
ступеня (горизонтальна форма). Об’єктивно: премоляри i моляри верхньої та
нижньої щелеп депульпованi. Пломби на жувальнiй поверхнi. Яка з
перерахованих конструкцiй оптимальна у даного хворого?
A. Металевi вкладки на боковi зуби обох щелеп
B. Металевi вкладки на боковi зуби верхньої щелепи
C. Металевi вкладки на боковi зуби нижньої щелепи
D. Пластмасовi вкладки на боковi зуби верхньої щелепи
E. Пластмасовi вкладки на боковi зуби нижньої щелепи
222. Пiд час бойових дiй при розгортаннi зубопротезної лабораторiї у
спецiалiзованому шпиталi для виготовлення зубних протезiв виникла
потреба в замiнi зламаного апарату "Самсон". В якому комплектi вiн
знаходиться?

A. ЗТ-1
B. ЗТ-2
C. ЗТ-3
D. ЗП
E. ЗВ
223. Жiнцi 56-ти рокiв виготовляється частковий знiмний пластинковий
протез на верхню щелепу. Об’єктивно: зуби iнтактнi, стiйкi. Прикус
ортогнатичний. Пiд час перевiрки конструкцiї протезу в порожнинi рота мiж
природнiми зубами є щiлина, штучнi зуби змикаються. На якому етапi
протезування була допущена помилка?
A. Визначення центральної оклюзiї
B. Отримання вiдбиткiв
C. Виготовлення моделей
D. Виготовлення воскового базису з прикусними валиками
E. Постановка штучних зубiв
224. Хворому призначено замiщення дефектiв коронкової частини верхнiх
центральних рiзцiв металокерамiчними коронками. Проведено препарування
зубiв з формуванням пiд’ясенного уступу. Якому вiдбитковому матерiалу
варто вiддати перевагу при отриманнi робочих вiдбиткiв?
A. Силiкон
B. Гiпс
C. Альгiнатний
D. Дентафоль
E. Стенс
225. У дитини 5-ти рокiв спостерiгається дефект зубного ряду. Вiдсутнi 54,
65, 74, 85 зуби. Яка конструкцiя протеза рекомендована в даному випадку?
A. Частковий знiмний протез
B. Мостоподiбний протез з однобiчною фiксацiєю
C. Мостоподiбний протез з двобiчною фiксацiєю
D. Повний знiмний протез
E. 226. Хворiй
42-х
рокiв,
вчительцi,
планується
виготовлення
безпосереднього протезу на нижню щелепу для замiщен-ня фронтальної
групи зубiв з III ступенем рухомостi. Виберiть вiдбиткову масу:
A. Стомальгiн
B. Гiпс
C. Стенс
D. Репiн
E. Дентафоль
227. Пацiєнту проводиться примiрка металевого каркасу металокерамiчного
мостоподiбного протеза. Якою повин-на бути мiнiмальна товщина металевого
ковпачка iз КХС при виготовленнi опорної металокерамiчної коронки?
A. 0,3 мм

B. 0,5 мм
C. 0,1 мм
D. 0,8 мм
E. 0,4 мм
228. Хворий 73-х рокiв звернувся в клiнiку зi скаргами на погану фiксацiю
повних знiмних протезiв, якi були виготовленi 10 рокiв тому. Об’єктивно:
зниження нижньої третини обличчя, значна рiвномiрна атрофiя альвеолярних
вiдросткiв. Оклюзiйнi поверхнi штучних зубiв майже повнiстю стертi. Який
термiн користування знiмними протезами є оптимальним?
A. 3-4 роки
B. 7-10 рокiв
C. 1-2 роки
D. 7-8 рокiв
E. 9-10 рокiв
229. Хворому 55-ти рокiв з повною втратою зубiв на верхнiй та нижнiй
щелепах планується виготовлення повних знiмних протезiв з фарфоровими
зубами. Який метод постановки штучних зубiв краще застосувати у даному
випадку?
A. По iндивiдуальним оклюзiйним кривим
B. По сферичнiй поверхнi радiусом 9 см
C. Анатомiчна - по склу
D. По сферичнiй поверхнi радiусом 10,4 см
E. По постановочнiй площадцi Нападова-Сапожнiкова
230. Хворому 54-х рокiв планується виготовлення бюгельного протеза на
верхню щелепу з балковою фiксацiєю. За якої умови вона може бути
застосована?
A. Високi клiнiчнi коронки опорних зубiв
B. Низькi клiнiчнi коронки опорних зубiв
C. Виражений екватор коронок опорних зубiв
D. Глибоке пiднутрiння в дiлянцi опор-них зубiв
E. Конвергенцiя опорних зубiв
231. Хворому до видалення зубiв необхiдно виготовити безпосереднiй
протез. При його виготовленнi на гiпсовiй моделi зрiзають зуби i формують
альвеолярний вiдросток, надаючи йому округлої форми. Який прошарок
гiпсу необхiдно зрiзати при формуваннi альвеолярного вiдростка?
A. Не бiльше 2 мм
B. 4 мм
C. У залежностi вiд форми альвеолярного вiдростка
D. Не має значення
E. 5-6 мм
232. Юнак 19-ти рокiв скаржиться на вiдсутнiсть зуба на верхнiй щелепi
праворуч, естетичний дефект. Iз анамнезу: зуб видалений у зв’язку з
ускладненим карiєсом. Об’єктивно: 13, 15 iнтактнi, стiйкi, перкусiя та

пальпацiя безболiснi. Апроксимальнi поверхнi 13 та 15 вiдносно паралельнi.
Ортогнатичне спiввiдношення щелеп. Яку конструкцiю протеза доцiльно
використовувати в даному випадку?
A. Адгезивний мостоподiбний протез
B. Консольний мостоподiбний протез з опорою на 15
C. Металокерамiчний протез з опорою на 13, 15
D. Суцiльнолитий мостоподiбний протез
E. Штамповано-паяний мостоподiбний протез
233. Жiнка 23-х рокiв, вчитель, скаржиться на естетичний недолiк у
фронтальнiй дiлянцi верхньої щелепи. В анамнезi: вiдлам коронкової
частини 11 внаслiдок отриманої мiсяць тому травми. Об’єктивно: лiнiя
перелому 11 на рiвнi ясеневого краю, корiнь нерухомий, перкусiя безболiсна.
На рентгенограмi - кореневий канал запломбований до верхiвки кореня. Яку
конструкцiю доцiльно запропонувати хворiй?
A. Куксова штифтова вкладка з метало-керамiчною коронкою
B. Штифтовий зуб за Рiчмондом чи Катцом
C. Комбiнована коронка за Куриленко чи Бородюком
D. Фарфорова вкладка
E. Адгезивний мостоподiбний протез iз фотополiмеру
234. Жiнка 47-ми рокiв звернулася з метою протезування. Пiсля
об’єктивного обстеження вибрана конструкцiя часткових знiмних протезiв на
верхню i нижню щелепи. Пiд час перевiрки конструкцiї протеза виявилось,
що мiжзубний контакт у бiчних дiлянках спостерiгається лише справа, злiва щiлина мiж зубами. Яка помилка допущена пiд час клiнiчних етапiв?
A. Визначили бокову оклюзiю
B. Отримали неточнi вiдбитки
C. Визначили передню оклюзiю
D. Завищили прикус у боковiй дiлянцi злiва
E. Деформували базис пiд час визначен-ня центральної оклюзiї
235. Чоловiк 46-ти рокiв скаржиться на часте випадiння пломби в зубi на
ни-жнiй щелепi справа. Об’єктивно: в 16 на жувально-апроксимальнiй
поверхнi дефект твердих тканин коронкової частини на 1/3. Зуб в кольорi не
змiнений, перкусiя безболiсна. Яка конструкцiя протеза показана?
A. Вкладка
B. Напiвкоронка
C. 3/4 коронка
D. Пластмасова коронка
E. Металокерамiчна коронка
236. Хворий 40-ка рокiв звернувся з при-воду протезування зубiв.
Об’єктивно: вiдсутнi 35, 36, 45, 46 зуби. Глибоке рiзцеве перекриття.
Планується замiщен-ня дефектiв зубного ряду нижньої ще-лепи штампованопаяними мостоподiбними протезами. Яку особливiсть повиннi мати данi
протези?
A. Жувальна поверхня коронок лита

B. Краї коронок охоплюють шийки зубiв
C. Краї коронок не заходять пiд ясна
D. Промiжна частина звужена
E. Промiжна частина сiдлоподiбної форми
237. До лiкарнi доставлений хворий пiсля ДТП. Об’єктивно: обличчя
асиметричне, забiй, гематоми ментальної дiлянки, вiдсутнiй 33 зуб. Прикус
порушений незначно. На Ro-грамi - лiнiя зламу по осi комiрки 33 зуба. Який
метод iммобiлiзацiї слiд застосувати для лiкування хворого?
A. Шини iз зачiпними гачками на мiжщелепових еластичних тягах
B. Мiжщелепова лiгатурна фiксацiя за Айвi
C. Внутрiшньоротовий остеосинтез
D. Фiксацiя гладкою шиною-скобою
E. Фiксацiя шиною з розпiркою
238. Хворiй 45-ти рокiв виготовлено бюгельний протез на верхню щелепу.
Об’єктивно: зубна формула 17,16-13,12,11/21,22,23-28. Зуби iнтактнi, стiйкi,
коронки високi. При перевiрцi каркасу протеза для забезпечення високих
функцiональних цiнностей оцiнюється ширина розширеної дуги. Який з
перелiчених показникiв найбiльш правильний?
A. 1,5-2 см
B. 0,5 см
C. 1 см
D. 4 см
E. 5 см
239. Пацiєнту 41-го року, з дисфункцiєю скронево-нижньощелепного
суглоба, призначена центруюча лiкувально-дiагностична капа, що роз’єднує
прикус на 3 мм. Зникнення патологiчних симптомiв вiдбулося на 3 добу
лiкування. На який термiн слiд призначити користування тимчасовим
протезом?
A. Не менше 3-х мiсяцiв
B. Не менше 6-ти днiв
C. Не менше 12-ти днiв
D. Не менше 2-3 тижнiв
E. Не менше 3-х рокiв
240. У хворого 63-х рокiв на черговому етапi ортопедичного лiкування
раптово рiзко погiршився загальний стан: блiдiсть шкiрних покривiв,
холодний пiт, цiаноз губ, шкiра з мармуровим вiдтiнком, свiдомiсть
загальмована, почащене дихання, тахiкардiя, гучнi хлопаючи тони серця,
загостренi риси обличчя. Зниження артерiального тиску. Який найбiльш
iмовiрний дiагноз?
A. Колапс
B. Анафiлактичний шок
C. Алергiчна реакцiя
D. Зомлiння
E. Спазм судин головного мозку

241. Хворий 22-х рокiв скаржиться на змiну кольору 11 зуба. Об’єктивно:
11 зуб має рожеве забарвлення, цiлiснiсть твердих тканин збережена,
перкусiя безболiсна, слизова оболонка у дiлянцi зуба не змiнена. На
рентгенограмi: кореневий канал 11 зуба запломбований до верхiвки, змiн у
перiапiкальних тканинах немає. Глибоке рiзцеве перекриття. Яка найбiльш
доцiльна конструкцiя у данiй клiнiчний ситуацiї?
A. Фарфоровий вiнiр
B. Комбiнована коронка за Бєлкiним
C. Металокерамiчна коронка
D. Металопластмасова коронка
E. Пластмасова коронка
242. У хворого 62-х рокiв серединний перелом нижньої щелепи з
утворенням несправжнього суглоба. Об’єктивно: зубна формула: 33, 34, 35,
36, 37, 47, 46, 45, 44, 43. Зуби iнтактнi, стiйкi, коронки високi. Рухливiсть
вiдламкiв незначна, змiщення немає. На рентгенограмi: дефект кiстки 0,8 см.
Застосування якого протезу найбiльш показано?
A. Мостоподiбний протез iз шарнiром
B. Пластинковий протез без шарнiра
C. Пластинковий протез iз шарнiром Гаврилова
D. Пластинковий протез iз шарнiром Оксмана
E. Пластинковий протез iз шарнiром Вайнштейна
243. Чоловiк 28-ми рокiв звернувся до стоматолога зi скаргами на скол
коронки 11 внаслiдок травми, що сталася мiсяць тому. Об’єктивно: в 11 зубi
визначається лiнiйний поперечний дефект коронки на 1/3 її висоти без
розтину порожнини зуба. Коронка у кольорi не змiнена, перкусiя безболiсна.
ЕОД - 8 мкА. Оберiть оптимальний спосiб покращення фiксацiї пломби у
даному ви-падку:
A. Введення парапульпарних штифтiв
B. Депульпування зуба з введенням внутрiшньоканального штифта
C. Створення додаткової площадки на пiднебiннiй поверхнi
D. Створення ретенцiйних пунктiв
E. Створення скосу емалi пiд кутом 45 градусiв
244. Хворий 38-ми рокiв звернувся в клiнiку ортопедичної стоматологiї зi
скаргами на розцементування метало-керамiчної коронки, виготовленої на 23
зуб три мiсяцi тому. Об’єктивно: коронкова частина 23 зуба низька з
конуснiстю стiнок до 10-15o. Яка причина швидкого розцементування
металокерамiчної коронки?
A. Значна конуснiсть стiнок препарованого опорного зуба
B. Невiрно визначено колiр керамiчного покриття
C. Неякiсно вiдновлено мiжзубнi контакти
D. Неякiсно вiдновлено рiжучий край металокерамiчної коронки
E. Коронку фiксовано на неякiсний цемент
245. Хворий 52-х рокiв скаржиться на рухливiсть зубiв, кровоточивiсть ясен.

44, 45, 34, 35 мають I ступiнь рухли-востi, 43, 42, 41, 31, 32, 33 - II ступiнь,
набряк ясен, наявнiсть пародонтальних кишень 5-6 мм. На рентгенограмi:
деструкцiя кiсткової тканини на 1/2 довжини коренiв зубiв. Дiагноз:
генералiзований пародонтит середнього ступеня важкостi. Яка ортопедична
конструкцiя найбiльш рацiональна у даному випадку?
A. Шина Ельбрехта
B. Пластмасова капа
C. Шина за Мареєм
D. Шина Мамлока
E. Виготовлення тимчасової шини за Навотним
246. Пацiєнт 35-ти рокiв скаржиться на больовi вiдчуття у нижнiй щелепi iз
щiчного краю в дiлянцi премолярiв. 2 днi тому пацiєнту виготовлений
частковий знiмний протез на нижню щелепу з кламерною фiксацiєю на 47,
42, 33 зуби. Об’єктивно: на слизовiй оболонцi iз щiчного боку визначається
локалiзована дiлянка гiперемiї, яка вiдповiдає краю протеза. Скорочення
якого м’яза є при-чиною травмування?
A. Щiчний
B. Медiальний крилоподiбний
C. Жувальний
D. Скроневий
E. М’яз гордiїв
247. Хворому 62-х рокiв виготовляють повний знiмний протез для верхньої
щелепи. Об’єктивно: слизова оболонка губ i щiк блiдо-рожева. Яку пластмасу
для виготовлення базису протеза найбiльш доцiльно використати?
A. Фторакс
B. Боксил
C. Редонт
D. Сiнма
E. Карбопласт
248. До лiкаря ортопеда-стоматолога звернувся пацiєнт 73-х рокiв зi
скаргами на повну вiдсутнiсть зубiв. Об’є-ктивно: незначна рiвномiрна
атрофiя альвеолярного вiдростка нижньої щелепи, вiдросток вкритий
слизовою оболонкою помiрної податливостi. Який тип беззубої щелепи за
класифiкацiєю Келера характеризується такими ознаками?
A. Перший
B. Третiй
C. П’ятий
D. Другий
E. Четвертий
249. Пацiєнт 40-ка рокiв на прийомi у стоматолога-ортопеда вiдчув
нездужання. Через декiлька хвилин з’явилося пригнiчення свiдомостi, з рота рiзкий запах ацетону, дихання часте, глибоке. Шкiра i слизовi - сухi. З
анамнезу: страждає на цукровий дiабет. Встановлено дiагноз: гiперглiкемiчна
кома. Яку допомогу необхiдно надати?

A. Припинити манiпуляцiю i ввести в/в iнсулiн
B. Викликати спецiалiзовану бригаду швидкої допомоги
C. Ввести 1% розчин адреналiну в/м
D. Ввести 40% розчин глюкози в/в
E. Нiчого не робити
250. Юнак 17-ти рокiв проходить об-стеження в клiнiцi ортопедичної
стома-тологiї. Жувальну ефективнiсть плану-ється визначити за методом
Рубiнова. Якої ваги горiх слiд дати дослiджувано-му?
A. 0,8 г
B. 0,3 г
C. 0,5 г
D. 0,6 г
E. 0,7 г
251. Хвора 28-ми рокiв скаржиться на утруднення при вiдкушуваннi їжi, порушення вимови та рис обличчя вна-слiдок вiдсутностi 11, 21, 22, 23. З боку
порожнини рота вiдзначається дефор-мацiя зубної дуги внаслiдок змiщення
31, 41, 42 вище оклюзiйної площини з одночасним розростанням
альвеолярного вiдростку. Згiдно якої класифiкацiї можливо визначити
дiагноз?
A. За Пономарьовою
B. За Бушаном
C. За Шредером
D. За Оксманом
E. За Катцем
252. Хворий 19-ти рокiв скаржиться на змiну кольору 11 i 12 зубiв.
Об’єктивно: 11 i 12 зуби мають сiро-рожеве забарвлення, цiлiснiсть твердих
тканин збережена, перкусiя безболiсна, слизова у дiлянцi цих зубiв не
змiнена. На рентгенограмi: кореневi канали 11 i 21 запломбованi до верхiвок,
змiн у перiа-пiкальних тканинах немає. Глибоке рiз-цеве перекриття. Оберiть
найприйня-тнiшу конструкцiю для цього пацiєнта:
A. Вiнiри
B. Фарфоровi коронки
C. Металокерамiчнi коронки
D. Металопластмасовi коронки
E. Коронка за Бєлкiним
253. Чоловiк 48-ми рокiв звернувся зi скаргами на бiль при накушуваннi у
дiлянцi 25 зуба, якi з’явилися пiсля покриття його коронкою. В анамнезi
лiкування зуба з приводу карiєсу. Об’є-ктивно: 25 вкритий металевою
коронкою, перкусiя болiсна. На оклюзiограмi - передчасний контакт з
антагонiстами. Яка найбiльш iмовiрна причина виникнення скарг хворого?
A. Передчасний оклюзiйний контакт
B. Довгий край коронки
C. Ускладнення карiєсу
D. Розцементування коронки

E. Неврит трiйчастого нерва
254. Хворий 36-ти рокiв скаржиться на бiль пiд мостоподiбним протезом.
Пiсля зняття протезу на альвеолярному вiдростку спостерiгається виразка
розмiром 0,3х0,5 см, слабкоболiсна, м’яка; оточуюча слизова гiперемована,
пiдщелепнi лiмфовузли не збiльшенi. Який попереднiй дiагноз?
A. Декубiтальна виразка
B. Трофiчна виразка
C. Афта Сеттона
D. Ракова виразка
E. Туберкульозна виразка
255. Пацiєнтка 42-х рокiв скаржиться на рухливiсть зубiв, утруднене
пережо-вування їжi. Об’єктивно: конфiгурацiя обличчя не змiнена. Вiдсутнi
35, 36, 38, 44, 46, 48 зуби. 31, 32, 41, 42 зуби мають I-II ступiнь рухливостi.
Яка конструкцiя протезiв найбiльш рацiональна у даному випадку?
A. Суцiльнолита шина-протез iз вести-булярними кiгтеподiбними вiдростками
B. Суцiльнолита шина-протез iз систе-мою кламерiв Роуча i багатоланковим
кламером
C. Шина Мамлока
D. Знiмна пластмасова шина-капа
E. Iнтердентальна шина
256. Хвора 35-ти рокiв звернулася до клiнiки з метою протезування. Пiсля
обстеження було прийнято рiшення виготовити суцiльнолитi мостоподiбнi
про-тези з опорою на 14, 17 та 25, 27 зуби. Пiд час зняття силiконового
вiдбитку у хворої з’явився блювотний рефлекс. Глибоке дихання через нiс не
припинило рефлекс. Що слiд виконати в даному випадку?
A. Видалити вiдбиткову ложку, провести аплiкацiйну анестезiю
B. Низько нахилити голову пацiєнта уперед
C. Перенести зняття вiдбитку на iнше вiдвiдування пацiєнта
D. Видалити вiдбиткову ложку, дати ополоснути ротову порожнину розчином
перманганату калiю
E. Зняти вiдбиток за допомогою розбiр-ної ложки
257. В клiнiку ортопедичної стоматологiї звернувся пацiєнт зi скаргами на
багаторазове розцементування метало-керамiчного мостоподiбного протезу з
опорою на 23, 25, 26 зуби. Опорнi зуби депульпованi та обробленi по формi
зрiзаного конуса зi значною конвергенцiєю стiнок та з круговими уступами в
дiлянцi шийок. Жувальна поверхня опорних зубiв має вигляд рiвної
площини. Мостоподiбний протез був зацементований фосфатним цементом.
Назвiть причину розцементування протезу:
A. Невiрне препарування зубiв
B. Використання фосфатного цементу
C. Наявнiсть кругових уступiв
D. Використання для опори 23 зуба
E. Наявнiсть прямого прикусу

258. Хворому 58-ми рокiв виготовлено знiмний частковий протез для
верхньої щелепи. Пiд час оцiнки якостi його ви-готовлення виявлено дрiбнi
бульковi
пори
по
всiй
товщi
базису.
Що
спричи
нило утворення пор?
A. Швидке зростання температури при полiмеризацiї пластмаси
B. Використання пластмаси з минулим термiном придатностi
C. Велика товщина пластмаси
D. Швидке охолодження кювети пiсля полiмеризацiї пластмаси
E. Мала товщина пластмаси
259. Хворому 65-ти рокiв виготовляється повний знiмний протез для
нижньої щелепи. Припасування iндивiдуальної ложки для отримання
функцiонального вiдбитку проводиться за допомогою проб Гербста. Пiд час
ковтання слини ложка скидається. В якiй дiлянцi необхiдно вкоротити її
край?
A. Вiд мiсця позаду слизового горбика до щелепно-пiд’язикової лiнiї
B. Вiд iкла до iкла з вестибулярного боку
C. Вiд iкла до iкла з язикового боку
D. Уздовж щелепно-пiд’язикової лiнiї
E. В дiлянцi премолярiв з язикового боку
260. Жiнка 43-х рокiв звернулась з приводу протезування дефекту коронки
зу-ба. Об’єктивно: 25 зруйнований на рiвнi ясен. На Ro-грамi кореневий
канал запломбований до верхiвки. Перкусiя безболiсна. Яка конструкцiя
протеза показана хворiй?
A. Штифтовий зуб за Iльїною-Маркосян
B. Штифтовий зуб за Ахмедовим
C. Напiвкоронка
D. Екваторна коронка
E. Вкладка
261. Студент 18-ти рокiв звернувся з ме-тою протезування 11, 21 зубiв
метало-керамiчною конструкцiєю. Протипоказань до застосування такої
конструкцiї немає. Який матерiал для одержання вiдбитка найбiльш
доцiльний?
A. Сiеласт
B. Стомальгiн
C. Ортокор
D. Стенс
E. Репiн
262. Хворий 70-ти рокiв з повною втратою зубiв на верхнiй щелепi i
дефектом твердого пiднебiння скаржиться на утруднене вживання їжi,
виливання рiдкої їжi через нiс, частi хронiчнi захворювання слизової
оболонки порожнини носа. Об’єктивно: альвеолярний вiдросток верхньої
щелепи атрофований - I тип за Шредером, податливiсть слизової оболонки - I
клас за Супле. На твердому пiднебiннi - рубцевозмiнений дефект розмiром
2х3 см. Яка конструкцiя протезу найбiльш доречна в дано-му випадку?

A. Повний знiмний протез iз системою внутрiшнього i периферичного
клапанiв
B. Повний знiмний протез iз постанов-кою зубiв на штучних яснах
C. М’який обтюратор i повний знiмний протез
D. Повний знiмний протез iз потовщен-ням у дiлянцi дефекту
E. Повний знiмний протез iз металевим базисом i м’яким обтюратором
263. Хворий 76-ти рокiв звернувся в клiнiку ортопедичної стоматологiї зi
скаргами на погану фiксацiю повного знiм-ного протеза на нижнiй щелепi.
При оглядi альвеолярного вiдростка виявлена його атрофiя. Яке анатомiчне
утворення на нижнiй щелепi можна використати для полiпшення фiксацiї
цього протеза?
A. Ретроальвеолярний простiр
B. Перехiдна складка
C. Щелепно-пiд’язичний валик
D. Внутрiшня коса лiнiя
E. Присiнок порожнини рота
264. Хворий 40-ка рокiв скаржиться на часткову вiдсутнiсть зубiв, погане
пережовування їжi. Об’єктивно: вiдсутнi 48, 47, 46, 45, 44 зуби; 17, 16 та 15
зуби змiщенi разом iз альвеолярним вiдростком до альвеолярного вiдростка
нижньої ще-лепи. Якi причини виникнення феномену Попова-Годона?
A. Втрата зубiв-антагонiстiв
B. Рахiт
C. Травма
D. Ротове дихання
E. Карiозна хвороба
265. Хворий 63-х рокiв скаржиться на погане пережовування їжi,
косметичний дефект. Об’єктивно: присутнi 16, 15, 13, 12, 11, 22, 23, 24, 26,
27, 48, 46, 45, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Зуби мають I-II ступiнь рухомостi. Який
вид стабiлiзацiї зубних рядiв необхiдно застосувати?
A. По дузi
B. Фронтальна
C. Сагiтальна
D. Фронто-сагiтальна
E. Парасагiтальна
266. Лiкар стоматолог-ортопед на що-денному прийомi пiд час огляду i
прове-дення ортопедичних манiпуляцiй користується стоматологiчним
дзеркалом. Яким чином проводять стерилiзацiю стоматологiчних дзеркал?
A. У потрiйному розчинi 30 хвилин
B. У 0,5% розчинi сульфохлоретилу 20 хвилин
C. У 6% розчинi перекису водню щоден-ного приготування, 6 годин
D. У сухожаровiй шафi при температурi 180oC , 10 хвилин

E. У 0,01% розчинi хлорамiну 10 хвилин
267. Хворий 47-ми рокiв скаржиться на втрату зубiв на нижнiй щелепi.
Об’єктивно: 48, 47, 46, 45, 35, 36, 37, 38 зу-би вiдсутнi. Решта зубiв стiйкi,
однак екватор слабковиражений. 45, 44, 35 зуби нахиленi вестибулярно. Якi
кламери доцiльно використати у конструкцiї бюгельного протезу у даного
хворого?
A. Кламер Нея 4 типу
B. Кламер Нея 1 типу
C. Кламер Нея 2 типу
D. Кламер Нея 3 типу
E. Кламер Нея 5 типу
268. Хворий 45-ти рокiв звернувся до клiнiки зi скаргами на вiдсутнiсть
зубiв на нижнiй щелепi справа. Об’єктивно: вiдсутнi 46, 45, 38, 48. 47 зуб
рухливий (I ступiнь), коронка 44 зуба зруйнована на 1/2. Яку ортопедичну
конструкцiю доцiльно рекомендувати хворому з метою вiдновлення
жувальної ефективностi та профiлактики перевантаження пародонта 47, 44
зубiв?
A. Дуговий протез iз кламерною фiксацiєю на 47, 44, 34 зуби
B. Паяний мостоподiбний протез iз опорою на 48, 44 зуби
C. Металокерамiчний мостоподiбний протез iз опорою на 47, 46 зуби
D. Мостоподiбний протез iз однобiчною опорою на 47 зуб
E. Малий сiдлоподiбний протез iз кла-мерною фiксацiєю на 47, 44 зуби
269. Хворий 57-ми рокiв звернувся до клiнiки зi скаргами на рухливiсть
зубiв, неможливiсть прийому їжi. Об’єктивно: на нижнiй щелепi 35, 36, 37,
38, 44, 45, 46 та 48 зуби вiдсутнi; 31, 32, 33, 34, 41, 42, 43, 47 - з рухливiстю II
ступеня, з низькими клiнiчними коронками, не вираженим екватором зубiв.
Визначте оптимальну конструкцiю протеза при данiй патологiї:
A. Знiмна суцiльнолита шина-протез
B. Частковий знiмний протез
C. Балочна шина за Курляндським
D. Знiмна шина Бинiна
E. Знiмна шина з вестибулооральним кламером
270. Чоловiк 25-ти рокiв скаржиться на бiль у дiлянцi нижньої щелепи,
патологiчну рухливiсть, кровотечу з порожнини рота, порушення прикусу,
неможливiсть пережовування їжi. 10 годин тому отримав травму. При
обстеженнi встановлений поодинокий перелом нижньої щелепи мiж першим
i другим премолярами. Змiщення вiдламкiв незначне. Зуби усi в наявностi,
стiйкi, правильної анатомiчної форми. Який оптимальний метод лiкування
хворого?
A. Двощелепнi назубнi шини
B. Остеосинтез iз використанням мiнi-пластинки

C. Однощелепна назубна шина
D. Капова шина
E. Накiсний апарат
271. Хвора 38-ми рокiв з хронiчним гене-ралiзованим пародонтитом
направлена на ортопедичне лiкування. Об’єктивно: зубнi ряди безперервнi,
12, 11, 21, 22 зуби мають рухливiсть I ступеня, депульпованi. Решта зубiв
стiйкi. Яка шина найбiльш естетична для шинування фронтальної групи
зубiв?
A. Мамлока
B. Кiльцева
C. Зi спаяних комбiнованих коронок
D. Ковпачкова
E. Капова
272. Хвора 55-ти рокiв скаржиться на неможливiсть користування повними
знiмними протезами, якi виготовили два тижнi тому. Пiд час розмови i
прийому їжi зуби стукотять, ковтання утруднене. Яка помилка допущена при
виго-товленнi протезiв?
A. Завищена мiжальвеолярна висота
B. Використання зубiв бiльшого розмiру
C. Не врахованi термiни адаптацiї
D. Занижена висота центральної оклюзiї
E. Не данi рекомендацiї по догляду
273. Пацiєнт 23-х рокiв звернувся до сто-матолога з приводу естетичного
дефекту металокерамiчних коронок 11, 12 зубiв, кровоточивостi ясен i
неприємного запаху з рота. При зондуваннi - незадовiльне крайове
прилягання коронок на опорних зубах. Яка тактика лiкаря-стоматолога?
A. Зняти старi та виготовити новi мета-локерамiчнi коронки
B. Провести гiнгiвектомiю ясен 11,12 зубiв
C. Провести полоскання 3% розчином перманганату калiю
D. Провести гiнгiвотомiю ясен 11,12 зубiв
E. Провести полоскання вiдваром ромашки
274. Хворому з частковою адентiєю нижньої щелепи стоматолог знiмає вiдтиск "Стомальгiном". Пiсля виведення вiдбитку з ротової порожнини лiкар
за-лишив його на столику на кiлька годин. Яке фiзичне явище вiдбулося з
вiдби-тковою масою за даний промiжок часу?
A. Синерезис
B. Полiмеризацiя
C. Когезiя
D. Адгезiя
E. Сублiмацiя

275. У змiнному перiодi прикусу для лiкування прогенiї з глибоким
перекриттям у фронтальному вiддiлi та наявнiстю дiастем та трем
використовують:
A. Апарат Брюкля
B. Капа Шварца
C. Апарат Познякової
D. Апарат Катца
E. Капа Бинiна
276. Хворий 47-ми рокiв скаржиться на часте випадання пломби з
верхнього переднього зуба, естетичний дефект. Об’єктивно: у 21 зубi
порожнина IV класу за Блеком. Рiжучий край широ-кий. На Ro-грамi змiни в
перiапiкальних тканинах вiдсутнi. Виберiть найбiльш доцiльний метод
лiкування:
A. Вкладка керамiчна
B. Коронка металокерамiчна
C. Вiнiр
D. Коронка пластмасова
E. Коронка за Бєлкiним
277. У хворого 41-го року встановлений дiагноз: перелом альвеолярного
вiдрос-тка нижньої щелепи. Об’єктивно: зубнi ряди iнтактнi. При змиканнi
верхньої та нижньої щелеп вiдзначається множинний контакт. Необхiдне
транспор-тування у спецiалiзований лiкувальний заклад. Яка долiкарська
допомога показана у даному випадку?
A. Пiдборiдна праща Ентiна
B. Гладенька шина-скоба
C. Стандартна шина за Васильєвим
D. Шина iз зачiпними петлями за Тiгерштедтом
E. Лiгатурне зв’язування за Айвi
278. Хвора 35-ти рокiв звернулась у клiнiку ортопедичної стоматологiї з
метою протезування. Об’єктивно: присутнi 18, 14, 13, 12, 11, 21, 22, 23, 24, 28
зуби. Коронки, що обмежують дефект, високi, стiйкi. Для вiдновлення
цiлiсностi зубного ряду планується виготов-лення суцiльнолитого
бюгельного протезу. Який вид механiчного фiксатора доцiльно застосувати?
A. Балкове крiплення
B. Опорно-утримуючi кламери
C. Утримуючi кламери
D. Телескопiчне крiплення
E. Денто-альвеолярнi кламери
279. Хворий 22-х рокiв звернувся в клiнiку ортопедичної стоматологiї з
при-воду вiдсутностi 21 зуба. 11 та 22 зуби iнтактнi. Яка конструкцiя
найбiльш доцiльна в даному випадку, якщо з часу видалення 22 зуба минуло

2 мiсяцi?
A. Двоетапна iмплантацiя
B. Одноетапна iмплантацiя з одноча-сним виготовленням металокерамiчної
коронки
C. Частковий знiмний протез
D. Штамповано-паяний протез iз опо-рою на 11 та 22 зуби
E. Металопластмасовий протез iз опо-рою на 11 та 22 зуби
280. Хворий 40-ка рокiв скаржиться на затруднене пережовування їжi
внаслiдок змiщення нижньої щелепи. В анамнезi - ментальний перелом 2
мiсяцi тому. Об’єктивно: щiчнi горби 34, 35, 36, 37 зубiв контактують iз
екваторами верхнiх бокових зубiв з пiд-небiнної сторони. Боковий вiдкритий
прикус. Рентгенологiчно - неправильне зрощення перелому нижньої щелепи.
Оберiть конструкцiю протеза:
A. Суцiльнолитi металопластмасовi коронки
B. Пластмасова шина-капа
C. Протез iз похилою площиною
D. Адгезивний протез
E. Протез iз подвiйним зубним рядом
281. Хлопчик 8-ми рокiв скаржиться на дефект коронки 11 зуба.
Об’єктивно: 11 зуб - вiдлам 1/3 коронки зуба, пуль-пова камера закрита. На
Ro-грамi: корiнь повнiстю не сформований. Вибе-рiть оптимальний варiант
протезування 11 зуба:
A. Тонкостiнна металева коронка
B. Металокерамiчна коронка
C. Пластмасова коронка
D. Штифтовий зуб
E. Комбiнована коронка
282. Хвора 21-го року скаржиться на естетичний дефект 22 зуба.
Об’єктивно: 22 зуб змiнений в кольорi пiсля ендодонтичного лiкування iз
застосу-ванням резорцин-формалiнової пасти. Прикус ортогнатичний. Яку
ортопедичну конструкцiю на 22 зуб доцiльно застосувати для даної хворої?
A. Вiнiр
B. Штампована коронка
C. Пластмасова коронка
D. Комбiнована коронка за Бородюком
E. Комбiнована коронка за Бєлкiним
283. Хворий 22-х рокiв скаржиться на змiну кольору 11 зуба. Об’єктивно:
11 зуб має рожеве забарвлення, цiлiснiсть твердих тканин збережена,
перкусiя безболiсна, слизова оболонка у дiлянцi зуба не змiнена. На
рентгенограмi: ко-реневий канал 11 зуба запломбований до верхiвки, змiн у
перiапiкальних тка-нинах немає. Глибоке рiзцеве перекриття. Яка найбiльш

доцiльна конструкцiя у данiй клiнiчний ситуацiї?
A. Фарфоровий вiнiр
B. Комбiнована коронка за Бєлкiним
C. Металокерамiчна коронка
D. Металопластмасова коронка
E. Пластмасова коронка
284. Хворому 25-ти рокiв пiд час го-спiталiзацiї до щелепно-лицевого
вiддiлення був встановлений дiагноз: лiвобiчний перелом нижньої щелепи у
дiлянцi тiла зi змiщенням. Хворому було проведено двощелепне шинування.
Який вид шин доцiльно застосувати у даному випадку?
A. Шина Тiгерштедта iз зачiпними петлями
B. Гладенька шина-скоба
C. Шина з розпiрковим вигином
D. Шина з похилою площиною
E. Шина Вебера
285. Хвора 48-ми рокiв звернулася в клiнiку з метою протезування.
Об’єктивно: вiдсутнiсть 47, 46, 45. Рухомiсть I-II ступеня 44, 43, 42, 41. Яка
ортопедична конструкцiя найбiльш доцiльна в даному випадку?
A. Умовно-знiмний мостоподiбний протез iз опорою 44, 43, 42, 41
B. Консольний мостоподiбний протез iз опорою на 44, 43
C. Частковий знiмний протез iз опорою кламера на 44
D. Частковий знiмний протез iз денто-альвеолярним кламером
E. Бюгельний протез iз опорою на 44
286. Хворий 76-ти рокiв звернувся до клiнiки ортопедичної стоматологiї з
метою протезування. Об’єктивно: повна вiдсутнiсть зубiв на верхнiй щелепi.
Планується виготовлення повного знiмного пластинкового протезу на
верхню щелепу. Якi анатомiчнi орiєнтири використовуються на верхнiй
щелепi для визначення пiднебiнної межi базису протезу?
A. Пiднебiннi ямки
B. Лiнiя А
C. Пiднебiнний шов
D. Поперечнi пiднебiннi складки
E. Горби верхньої щелепи
287. Хворому 67-ми рокiв виготовляються повнi знiмнi протези для
верхньої та нижньої щелеп. Для встановлення штучних зубiв проводиться
запис рухiв нижньої щелепи. Який середнiй кут са-ґiтального суглобового
шляху за Гiзi?
A. 33o
B. 13o
C. 23o
D. 43o

E. 53o
288. У хворого повна вiдсутнiсть зубiв. При обстеженнi на нижнiй щелепi
було виявлено "розгойданий альвеолярний гребiнь"за Супле. Який вiдбиток
забезпечить виготовлення повноцiнного протезу?
A. Функцiональний декомпресiйний
B. Функцiональний компресiйний
C. Повний анатомiчний
D. Функцiональний диференцiйований
E. Вiдбиток пiд власним жувальним тиском
289. У хворого 37-ми рокiв одностороннiй вiдкритий перелом нижньої
щелепи злiва на рiвнi ментального отвору, зi змiщенням. У хворого наявнi всi
зуби. Йому планується iммобiлiзацiя вiдламкiв. Лiнiя перелому проходить
мiж 34-35 зубами. Яку шину Тiгерштедта доцiльно використати?
A. Двощелепна шина iз зачiпними гачками
B. З розпiрочним вигином
C. Гладенька шина-скоба
D. Шина з похилою площиною
E. 290. Хворому 65-ти рокiв виготовляється повний знiмний протез для
нижньої щелепи. Припасування iндивiдуальної ложки для отримання
функцiонального вiдбитку проводиться за допомогою проб Гербста. Пiд час
ков-тання слини ложка скидається. В якiй дiлянцi необхiдно вкоротити її
край?
A. Вiд мiсця позаду слизового горбика до щелепно-пiд’язикової лiнiї
B. Вiд iкла до iкла з вестибулярного боку
C. Вiд iкла до iкла з язикового боку
D. Уздовж щелепно-пiд’язикової лiнiї
E. В дiлянцi премолярiв з язикового боку
291. Хворий 70-ти рокiв з повною втратою зубiв на верхнiй щелепi та
дефектом твердого пiднебiння скаржиться на утруднене вживання їжi,
виливання рiдкої їжi через нiс, частi хронiчнi захворювання слизової
оболонки порожнини носа. Об’єктивно: альве-олярний вiдросток верхньої
щелепи атрофований - I тип за Шредером, податливiсть слизової оболонки - I
клас за Супле. На твердому пiднебiннi - рубцевозмiнений дефект розмiром
2х3 см. Яка конструкцiя протезу найбiльш доречна в даному випадку?
A. Повний знiмний протез iз системою внутрiшнього i периферичного клапанiв
B. Повний знiмний протез iз постановкою зубiв на штучних яснах
C. М’який обтюратор i повний знiмний протез
D. Повний знiмний протез iз потов-щенням у дiлянцi дефекту
E. Повний знiмний протез iз металевим базисом i м’яким обтюратором

292. При об’єктивному обстеженнi хворого 32-х рокiв визначається дефект
твердих тканин 24 зуба. IРОПЗ=0,8. Дефект частково вiдновлений пломбою,
яка не вiдповiдає вимогам. Зуб має рожеве забарвлення. На рентгенограмi не
виявляється патологiчних процесiв. Яка конструкцiя показана в даному
випадку?
A. Штифтова конструкцiя
B. Штучна коронка
C. Вкладка
D. Напiвкоронка
E. Екваторна коронка
293. Хворому 6-ми рокiв планується виготовлення повного знiмного пластинкового протезу на нижню щелепу. Об’єктивно: на нижнiй щелепi
присутнiй тiльки корiнь 33 зуба. Край кореня знаходиться на рiвнi ясни,
стiйкий. На рентгенограмi кореневий канал запломбований до верхiвки, змiн
у перiапiкальних тканинах немає. Яка тактика лiкаря по вiдношенню кореня
33 зуба?
A. Виготовити куксову i телескопiчну коронки
B. Видалити корiнь
C. Виготовити вiдновлюючу коронку
D. Виготовити штифтовий зуб
E. Виготовити литу куксову вкладку
294. Хворий 63-х рокiв скаржиться на часткову вiдсутнiсть зубiв на верхнiй
щелепi, утруднене жування, гугнявiсть. Об’єктивно: вiдсутнi 18, 16, 15, 11,
23, 28, 35, 38, 48, 47 зуби, пiсляоперацiйний серединний дефект твердого
пiднебiння. Прийняте рiшення виготовити бюгельний протез iз обтуруючою
частиною. На якiй части-нi бюгельного протезу переважнiше розташувати
обтуруючу частину?
A. Дуга бюгельного протезу
B. Сiтка бюгельного протезу
C. Штучнi зуби
D. Базис бюгельного протезу
E. Кламери
295. Хвора 56-ти рокiв звернулася з метою протезування. Три мiсяцi тому
лiкувалася з приводу перелому тiла нижньої щелепи злiва. Вiдсутнi: 18, 27,
28, 38, 32, 31, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48 зуби. Прикус перехресний лiвобiчний
зi змиканням зубiв бiчними поверхнями. Який метод лiкування найбiльш
ефективний?
A. Знiмний протез iз подвiйним зубним рядом
B. Пришлiфовування з наступним протезуванням
C. Ортодонтичне лiкування
D. Незнiмний протез на iмплантантах

E. Знiмний протез iз кламерами за Кеменi
296. Хворий 32-х рокiв звернувся у клiнiку ортопедичної стоматологiї з
дiагнозом: перелом верхньої щелепи. Для лiкування перелому можливе
застосування стандартного комплекту Збаржа. При цьому фiксацiя
внутрiшньоротової частини здiйснюється за допомогою такої конструкцiї:
A. Подвiйна стандартна дуга
B. Алюмiнiєва назубна шина
C. Пiднебiнна пластинка з пластмаси
D. Зубо-ясенна шина Вебера
E. Паяна шина з опiрними коронками
297. Жiнка 26-ти рокiв, диктор телебачення, скаржиться на естетичний
недолiк у фронтальнiй дiлянцi верхньої щелепи. В анамнезi: вiдлом
коронкової частини 21 внаслiдок отриманої травми мiсяць тому. Об’єктивно:
лiнiя перелому на рiвнi ясенного краю, корiнь 21 нерухомий, перкусiя
безболiсна. На рентгенограмi - кореневий канал запломбований до верхiвки
кореня. Яку конструкцiю доцiльно запропонувати?
A. Куксова штифтова вкладка з метало-керамiчною коронкою
B. Штифтовий зуб за Рiчмондом чи Катцом
C. Комбiнована коронка за Куриленко чи Бородюком
D. Порцелянова вкладка
E. Штифтовий зуб за Ахмедовим
298. Хвора 36-ти рокiв звернулась у клiнiку ортопедичної стоматологiї з
приводу дефекту коронкової частини 11 зуба. Iз анамнезу: неодноразове лiкування дефекту не задовольняло вимоги хворої з точки зору естетичностi та
довговiчностi. Всi зуби наявнi. Прикус ортогнатичний. Об’єктивно: вiдлом
медiального кута 11 зуба, реставрованого композитним матерiа-лом. Дефект
займає 1/3 коронки зуба, пульпа зуба жива. Яке лiкування показане?
A. Виготовити керамiчну або метало-керамiчну коронку
B. Ще раз реставрувати композитом
C. Виготовити металеву коронку
D. Виготовити штамповано-паяну коронку
E. Виготовити комбiновану коронку за Бєлкiним
299. Хворому 23-х рокiв планується ви-готовлення коронки з пластмаси на
21. Об’єктивно: коронка 21 має сiрий колiр, пломбована. Яка з нижче
перерахованих пластмас буде використана?
A. Синма-М
B. Етакрил
C. Акрил
D. Бакрил
E. Карбодент

300. До клiнiки звернулася жiнка 52-х рокiв зi скаргою на рухливiсть зубiв.
Об’єктивно: зубнi ряди верхньої i нижньої щелеп безперервнi. 42,41,31,32
зуби мають рухливiсть 1 ступеня, атрофiя стiнок альвеол на 1/3 довжини
кореня. У дiлянцi бiчних жуваль-них зубiв виявлена патологiчна сти-раннiсть
1 ступеня, зуби стiйкi. Прикус ортогнатичний. Який вид стабiлiзацiї
42,41,31,32 зубiв слiд застосувати у данiй клiнiчнiй ситуацiї?
A. Фронтальна
B. По дузi
C. Сагiтальна
D. Парасагiтальна
E. Фронтосагiтальна
301. Пацiєнт 53-х рокiв скаржиться на запалення ясен, рухливiсть зубiв.
Об’єктивно: зубнi ряди всi iнтактнi, всi зуби 2 ступеня рухливостi, атрофiя
1/2 довжини стiнок комiрок. Який вид стабiлiзацiї зубiв слiд застосувати у
даному випадку?
A. Стабiлiзацiя по дузi
B. Фронтальна
C. Фронтосагiтальна
D. Сагiтальна
E. Парасагiтальна
302. При профiлактичному оглядi обстежили дiвчинку 6-ти рокiв. У станi
фiзiологiчного спокою лицевi ознаки ЗЩА не визначалися. У порожнинi рота
20 молочних зубiв, горби iклiв вираженi, без ознак фiзiологiчного стирання,
мiж фронтальними зуба-ми - треми, дiастеми. Форма зубних рядiв
напiвколова. Центральна лiнiя мiж рiзцями не спiвпадає. Прикус косий. Що
необхiдно зробити для попередження прогресування косого прикусу?
A. Зiшлiфувати горби iклiв, що не стерлися
B. Виготовити пластинку з гвинтом для верхньої щелепи
C. Очiкувати саморегуляцiї
D. Призначити масаж щелеп
E. Роз’єднати прикус
303. Хвора 37-ми рокiв звернулася зi скаргою на естетичний дефект.
Об’єктивно: 13 зруйнований на 2/3, депульпований, кореневий канал
запломбований. На яку глибину необхiдно розкрити кореневий канал пiд
штифтовий зуб у даної хворої?
A. 2/3 кореневого каналу
B. 3/4 кореневого каналу
C. 1/3 кореневого каналу
D. 1/2 кореневого каналу
E. На всю довжину каналу
304. Юнак 18-ти рокiв звернувся зi скар-гами на руйнування зубiв.

Об’єктивно: у 11, 21 зруйнованi рiжучi краї з ураженням медiальних кутiв.
Перкусiя безболiсна. З анамнезу: пацiєнт страждає на алергiю на пластмасу.
Оберiть iз запропонованих найбiльш прийнятний вид конструкцiї:
A. Порцеляновi коронки
B. Штампованi коронки з срiбно-паладiєвого сплаву
C. Штампованi коронки зi сплаву золота
D. Комбiнованi коронки за Бородю-ком
E. Комбiнованi коронки за Бєлкiним
305. Хворий 59-ти рокiв скаржиться на погану фiксацiю повного знiмного
протеза, який спадає при кусаннi пiд час їжi. Об’єктивно: верхнi фронтальнi
зуби на 1/2 перекривають нижнi. Яка допущена помилка?
A. Неправильна постановка зубiв
B. Неправильно визначена центральна оклюзiя
C. Невiрно отримано анатомiчний вiдбиток
D. Невiрно отримано функцiональний вiдбиток
E. Невiрно вiдлита модель
306. Хворому 52-х рокiв пiсля одно-сторонньої резекцiї верхньої щелепи
виготовили безпосереднiй протез. Який термiн користування ним?
A. 1-3 мiсяцi
B. 1-2 мiсяцi
C. 7-12 мiсяцiв
D. 2-3 роки
E. 4-5 рокiв
307. Дитинi 3-х рокiв з дефектом твердого та м’якого пiднебiння планують
виготовити плаваючий обтуратор Часовської. Який вiдбитковий матерiал
необхiдно використати?
A. Термопластичний або силiконовий
B. Стомальгiн
C. Гiпс
D. Гiдроколоїдний
E. Евгенол-оксицинковий
308. У чоловiка 64-х рокiв з беззубими щелепами встановлено: на верхнiй
щелепi - незначна рiвномiрна атрофiя. На нижнiй щелепi - виражена атрофiя
бiчних дiлянок, слизова обо-лонка у цих дiлянках вкладається у повздовжнi
складки, у фронтальному вiддiлi - рухомий альвеолярний гре-бiнь. На якому
етапi виготовлення повного знiмного протезу слiд враховувати стан нижньої
щелепи?
A. Одержання диференцiйного фун-кцiонального вiдбитка
B. Одержання анатомiчного вiдбитка
C. Одержання компресiйного функцi-онального вiдбитка
D. Одержання декомпресiйного фун-кцiонального вiдбитка

E. Визначення центральної оклюзiї
309. Чоловiк 47-ми рокiв звернувся зi скаргами на утруднене вживання їжi,
деформацiю прикусу. В анамнезi: перелом нижньої щелепи 2,5 мiся-цi тому.
Об’єктивно: дефект нижньої щелепи у фронтальнiй дiлянцi 1,8 мм
(несправжнiй суглоб). По обидва боки фрагменту нижньої щелепи є 4
стiйких зуба, перкусiя безболiсна. Яку конструкцiю протеза слiд
використовувати у даному випадку?
A. Шарнiрний протез незнiмної конструкцiї за Оксманом
B. Протез iз шарнiром за Оксманом з двосуглобним зчленуванням
C. Протез iз шарнiром за Оксманом з односуглобним зчленуванням
D. Протез iз шароамортизацiйним кламером за Курляндським
E. Безшарнiрний знiмний протез
310. Хвора 35-ти рокiв звернулась у клiнiку ортопедичної стоматологiї з
метою протезування. Об’єктивно: присутнi 18, 14, 13, 12, 11, 21, 22, 23, 24, 28
зуби. Коронки, що обмежують дефект, високi, стiйкi. Для вiд-новлення
цiлiсностi зубного ряду планується виготовлення суцiльнолитого бюгельного
протезу. Який вид механiчного фiксатора доцiльно застосувати?
A. Балкове крiплення
B. Опорно-утримуючi кламери
C. Утримуючi кламери
D. Телескопiчне крiплення
E. Денто-альвеолярнi кламери
311. Хворий 49-ти рокiв звернувся з приводу протезування зубiв.
Об’єктивно: вiдсутнi 24, 25 зуби, незначне зубоальвеолярне подовження в
дiлянцi 34, 35 зубiв. Який iз перелiчених методiв вирiвнювання оклюзiйної
поверхнi слiд застосувати?
A. Вкорочення зубiв
B. Пiдвищення мiжальвеолярної висоти
C. Ортодонтичний
D. Апаратурно-хiрургiчний
E. Видалення зубiв
312. Пацiєнт 46-ти рокiв звернувся зi скаргами на кровоточивiсть ясен,
рухливiсть зубiв, пiдвищену чутливiсть у дiлянцi шийок зубiв. Об’єктивно:
присутнi усi зуби, вони мають 1-2 ступiнь рухливостi, патологiчнi зубоясеннi
кишенi з серозним вмiстом. На рентгенограмi наявне розширення
перiодонтальної щiлини, резорбцiя кiсткової тканини альвеолярного
вiдростка вiдбулася на 1/3-1/2 довжини коре-ня. Яку шину необхiдно
запропонувати пацiєнту для стабiлiзацiї зубного ряду?
A. Ельбрехта
B. Тигерштедта
C. Порта

D. Ванкевич
E. Васильєва
313. Хворому 70-ти рокiв, з вiдсутнiми зубами на нижнiй щелепi,
виготовлена i припасована iндивiдуальна ложка. Яким термопластичним
матерiалом слiд оформити її краї?
A. Ортокор
B. Акродент
C. Стенс
D. Стомопласт
E. Термопластична маса № 3
314. Хворiй 76-ти рокiв, з повною втратою зубiв, проведена постановка
фронтальних зубiв на приточцi, зумовлена гiпертрофованим альвеолярним
гребенем фронтальної дiлянки. Яким методом буде проведена загi-псовка
протеза в кювету?
A. Комбiнований
B. Прямий
C. Зворотнiй
D. Гiпсовка в контрштамп кювети
E. Гiпсовка в кювету, заповнену моль-дiном
315. Хлопчик 8-ми рокiв скаржиться на дефект коронки 11 зуба.
Об’єктивно: 11 зуб - вiдлам 1/3 коронки зуба, пульпова камера закрита. На
Ro-грамi: корiнь повнiстю не сформований. Виберiть оптимальний варiант
протезування 11 зуба:
A. Тонкостiнна металева коронка
B. Металокерамiчна коронка
C. Пластмасова коронка
D. Штифтовий зуб
E. Комбiнована коронка
316. Лiкарю стоматологуортопеду необхiдно надати спецiалiзовану
допомогу пацiєнту 40-ка рокiв, який хворiє на СНIД. Медичний персонал
кабiнету при наданнi ортопедичної стоматологiчної допомоги даному
пацiєнту повинен керуватися положеннями дiючого на даний час Наказу МОЗ
України "Про вдосконалення органiзацiї медичної допомоги хворим на ВIЛiнфекцiю (СНIД)"вiд 27 травня 2000 року. Зазначте номер цього документу:
A. 120
B. 100
C. 220
D. 50
E. 1
317. Хворому 56-ти рокiв потрiбно шинування переднiх зубiв верхньої

щелепи. Об’єктивно: 13, 12, 11, 21, 22, 23 зуби мають рухомiсть I ступеня,
депульпованi. Яку з наведених шин ра-цiонально застосувати?
A. Мамлока
B. Шпренга
C. Бетельмана
D. Марея
E. Напiвкоронкову
318. Хворий 27-ми рокiв звернувся по допомогу до клiнiки ортопедичної
стоматологiї. Дiагноз: перелом аль-веолярного вiдростка без змiщення у
дiлянцi 24, 25, 26 зубiв. Усi зуби присутнi, стiйкi. Яку шину необхiдно
застосувати у даному випадку?
A. Гладенька шина-скоба
B. Тiгерштедта iз зачiпним гачками
C. Тiгерштедта з похилою площиною
D. Тiгерштедта з опорною площиною
E. Тiгерштедта з розпорочним вигином
319. У хворої 66-ти рокiв при обстеженнi беззубої нижньої щелепи були
виявленi гострi кiстковi виступи в дiлянцi премолярiв. Наявнiсть цих
виступiв несприятливо для протезування, бо є причиною балансування
протезу i травмування слизової оболонки. Яка тактика лiкаря в данiй
клiнiчнiй ситуацiї з метою попередження розвитку цих ускладнень?
A. Виготовити протез, межа якого буде проходити по верхнiй частинi
кiсткового виступу
B. Провести iзоляцiю кiсткових висту-пiв
C. Виготовити протез з двошаровим базисом
D. Провести iзоляцiю кiсткових висту-пiв i виготовити протез з двошаровим
базисом
E. Виготовити протез iз обов’язковим повним перекриттям кiсткових виступiв
320. Хворому 60-ти рокiв виготовляють частковий знiмний протез на
верхню щелепу. Визначена центральна оклюзiя. Який наступний етап
протезування?
A. Перевiрка воскової конструкцiї протеза
B. Накладання протеза
C. Виготовлення гiпсових моделей
D. Корекцiя протеза
E. Одержання вiдбиткiв
321. У дитини 12-ти рокiв скарги на вiдсутнiсть коронкової частини 12 зуба
внаслiдок травми. Корiнь зуба добре пролiкований. Яка конструкцiя протеза
показана для усунення даного дефекту?
A. Штифтовий зуб за Iльїною-Маркосян
B. Консольний протез iз опорою на 11 зуб

C. Консольний протез iз опорою на 13 зуб
D. Мостоподiбний протез iз опорою на 13 та 11 зуби
E. Частковий знiмний замiщуючий протез
322. Пацiєнт 70-ти рокiв звернувся до ортопеда-стоматолога зi скаргами на
повну вiдсутнiсть зубiв. Об’єктивно: має мiсце незначна рiвномiрна атрофiя
альвеолярного вiдростка нижньої щелепи, яка вкрита слизовою оболонкою
помiрної пiддатливостi. Який тип беззубої щелепи за класифiкацiєю Келера
характеризується даними ознаками?
A. Перший
B. Третiй
C. П’ятий
D. Другий
E. Четвертий
323. На другий день пiсля фiксацiї часткових пластинкових протезiв хворий
скаржиться на печiння в порожнинi рота, неприємний присмак пiд час
користування протезами. При оглядi - слизова оболонка гiперемована.
Гiперсалiвацiя. Перед виготовленням нових протезiв користувався старими 5
рокiв. Схожих скарг не було. Яка можлива причина цього явища?
A. Наявнiсть залишкового мономеру в базисi протезу
B. Алергiчна реакцiя на компоненти базисної пластмаси
C. Порушення гiгiєни порожнини рота
D. Порушення правил користуванням протезами
E. Погана якiсть базисної пластмаси
324. Пацiєнт, 38 рокiв. Прикус ортогнатичний, глибоке рiзцеве перекриття:
явища бруксизму. Потребує протезування 12, 11, 21, 22 зубiв, має пiдвищенi
естетичнi вимоги. Якi коронки доцiльно використовувати у даного пацiєнта?
A. Металокерамiчнi з литою оральною поверхнею
B. Пластмасовi
C. Комбiнованi штампованi
D. Металопластмасовi повнiстю обличкованi пластмасою
E. Штампованi
325. Дитинi 9 рокiв. Встановлено дiагноз: ди-стальний прикус, II клас
Енгля, недорозви-нена нижня щелепа. При проведеннi проби Ешлера-Бiтнера
естетика профiлю обличчя полiпшується. Виберiть апарат для корекцiї:
A. Регулятор функцiї Френкеля-I
B. Накусочна пластина Катца
C. Пропульсар Мюлемана
D. Вiдкритий активатор Кламта
E. Стацiонарна дуга Енгля на верхнi i нижнi зубнi дуги з мiжщелепною тягою
326. На етапi припасування металокерамiчного протезу з опорою на 13, 21,

23 вiдламалося керамiчне обличкування з 21 зуба. Об’єктивно: поверхня
металу сiрого кольору, зворотня поверхня вiдламаного керамi-чного
обличкування темно-зелена. Каркас був вiдлитий з металу Veron. Яка
причина вiдлому?
A. Вiдсутнiсть необхiдної якостi оксидної плiвки
B. Моделювання каркасу з тонкими стiнками
C. Неправильна загiпсовка моделей в оклю-датор
D. Вiдливка каркасу з безоксидного металу
E. Утворення оксидної плiвки на поверхнi каркасу
327. У хворого 62-х рокiв серединний перелом нижньої щелепи з
утворенням суглоба. Об’єктивно: зубна формула 33, 34, 35, 36, 37, 47, 46, 45,
44, 43. Зуби iнтактнi, стiйкi, коронки високi. Рухомiсть вiдламкiв незначна,
змiщення немає. Застосування якого протеза є найбiльш доцiльним?
A. Мостоподiбний без шарнiра
B. Пластинковий без шарнiра
C. Пластинковий з шарнiром Гаврилова
D. Пластинковий з шарнiром Оксмана
E. Пластинковий з шарнiром Вайнштейна
328. Хворий 70-ти рокiв з повною втратою зубiв на верхнiй щелепi i
дефектом твердого пiднебiння скаржиться на утруднене вживання їжi,
виливання рiдкої їжi через нiс, частi хронiчнi захворювання слизової
оболонки порожнини носа. Об’єктивно: альвеолярний вiдросток верхньої
щелепи атрофований - I тип за Шредером, податливiсть слизової оболонки - I
клас за Супле. На твердому пiднебiннi - рубцевозмiнений дефект розмiром
2х3 см. Яка конструкцiя протезу найбiльш доречна в даному випадку?
A. Повний знiмний протез iз системою вну-трiшнього i периферичного
клапанiв
B. Повний знiмний протез iз постановкою зубiв на штучних яснах
C. М’який обтюратор i повний знiмний протез
D. Повний знiмний протез iз потовщенням у дiлянцi дефекту
E. Повний знiмний протез iз металевим базисом i м’яким обтюратором
329. У хворого 59-ти рокiв двостороннiй перелом нижньої щелепи в дiлянцi
44, 34 зубiв, решта жувальних зубiв вiдсутня, беззубi фрагменти не змiщенi,
але рухомi. Який ортопедичний апарат доцiльно застосувати для
iммобiлiзацiї вiдламкiв?
A. Шина Ванкевич з пєлотами
B. Апарат Рудько
C. Шина Лiмберга
D. Апарат Петросова
E. Апарат Збаржа
330. Хворому 6-ми рокiв планується виготовлення повного знiмного

пластинкового протезу на нижню щелепу. Об’єктивно: на нижнiй щелепi
присутнiй тiльки корiнь 33 зуба. Край кореня знаходиться на рiвнi ясни,
стiйкий. На рентгенограмi кореневий канал запломбований до верхiвки, змiн
у перiапiкальних тканинах немає. Яка тактика лiкаря по вiдношенню кореня
33 зуба?
A. Виготовити куксову i телескопiчну коронки
B. Видалити корiнь
C. Виготовити вiдновлюючу коронку
D. Виготовити штифтовий зуб
E. Виготовити литу куксову вкладку
331. У хворого 30-ти рокiв свiжий серединний перелом нижньої щелепи без
видимого змi-щення вiдламкiв. Який ортопедичний апарат за призначенням
показаний у даному випадку?
A. Фiксуючий
B. Направляючий
C. Замiщуючий
D. Вправляючий
E. Формуючий
332. В
стоматологiчний
кабiнет
медсанчастини
з’явився
вiйськовослужбовець для протезування вiдсутнiх 14, 15, 16, 24, 25, 26 зубiв.
Втрата якого проценту жувальної ефе-ктивностi за Агаповим при
переривчастому дефектi є абсолютним показанням до про-тезування
вiйськовослужбовця?
A. 44-46%
B. 50-64%
C. 38-40%
D. 27-30%
E. 18-20%
333. Чоловiк 47-ми рокiв скаржиться на болi у дiлянцi 36,37 зубiв, якi
посилюються
при
жуваннi.
Об’єктивно:
зубна
формула
17,16,15,14,13,12,11/21,22,23,24,25,26,27
47,46,45,44,43,42,41/31,32,33,34,35,36,37. 1/3 жувальної поверхнi та
дистальна стiнка коронки 36 зуба вiдновленi пломбою, кон-такт з 37 зубом
вiдсутнiй. Перкусiя 36,37 зубiв безболiсна. Застосування якого зубного
протеза дозволяє замiстити дефект корон-ки 36 зуба i вiдновити мiжзубний
контакт, порушення якого обумовило захворювання пародонту?
A. Вкладка
B. Напiвкоронка
C. Екваторна коронка
D. Повна коронка
E. Штифтовий зуб

334. До клiнiки звернулася жiнка 52-х рокiв зi скаргою на рухливiсть зубiв.
Об’єктивно: зубнi ряди верхньої i нижньої щелеп безперервнi. 42,41,31,32
зуби мають рухливiсть 1 ступеня, атрофiя стiнок альвеол на 1/3 дов-жини
кореня. У дiлянцi бiчних жувальних зубiв виявлена патологiчна стираннiсть 1
ступеня, зуби стiйкi. Прикус ортогнатичний. Який вид стабiлiзацiї 42,41,31,32
зубiв слiд застосувати у данiй клiнiчнiй ситуацiї?
A. Фронтальна
B. По дузi
C. Сагiтальна
D. Парасагiтальна
E. Фронтосагiтальна
335. Хвора 56-ти рокiв звернулася до клiнiки з метою протезування.
Об’єктивно: коронкова частина 22 зуба зруйнована на 1/2. На рентгенограмi
кореневий канал запломбований на 1/3 вiд верхiвки. Змiн у перiапiкальних
тканинах немає. Лiкар планує виготовити штифтовий зуб за Ахмедовим. Як
слiд препарувати над’ясенну частину корон-ки зуба пiд обрану конструкцiю?
A. Як пiд штамповану комбiновану коронку
B. Вестибулярну поверхню до рiвня ясни
C. Створити порожнину кубiчної форми пiд вкладку
D. Поверхню кукси у виглядi "даху"
E. Зiшлiфувати тiльки гострi краї кукси зуба
336. У пацiєнта 70-ти рокiв повна вiдсутнiсть зубiв на верхнiй та нижнiй
щелепах. Пiд час перевiрки повних знiмних протезiв у порожнинi рота мiж
фронтальними зубами є щiлина як при вiдкритiй формi прикусу, у бiчних
дiлянках - горбкове змикання. У якому положеннi нижньої щелепи було
зафiксова-но восковi валики?
A. У переднiй оклюзiї
B. У лiвiй боковiй оклюзiї
C. У правiй боковiй оклюзiї
D. У центральнiй оклюзiї
E. У заднiй оклюзiї
337. У ортодонта на диспансерному облiку перебуває дитина 4-х рокiв iз
ротовим диханням. У анамнезi аденотомiя. Об’єктивно: прикус тимчасових
зубiв; верхнi рiзцi перекривають нижнi на 1/3; дистальнi поверхнi других
тимчасових молярiв розташованi у однiй вертикальнiй площинi.
Застосування якого профiлактичного апарату найбiльш доцiльне для
усунення шкiдливої звички ротового дихання?
A. Стандартна вестибулярна пластинка Шонхера
B. Вестибуло-оральна пластинка Крауса
C. Регулятор функцiй Френкеля
D. Активатор Андрезена-Гойпля
E. Пластинка з петлями Рудольфа

338. До клiнiки ортопедичної стоматологiї звернувся пацiєнт 6-ти рокiв зi
скаргами на вiдсутнiсть зубiв у фронтальнiй дiлянцi на нижнiй щелепi,
порушення функцiї жування, мови, естетичний дефект. Зуби видаленi 1 рiк
тому з приводу захворювань пародонту. У порожнинi рота: вiдсутнi 31, 32,
41, 42, 43 зуби. 44, 45, 46 рухливi I-II ступеня, 34, 36, 37 рухливi I-II ступеня.
Який вид протезування найбiльш рацiональний у цьому випадку?
A. Бюгельний протез з елементами шинування
B. Незнiмний мостоподiбний протез з опорою на 34, 33, 44, 45
C. Незнiмний мостоподiбний протез з опорою на 33, 34, 35, 44, 45, 46;
D. Зубнi протези з використанням iмплантатiв
E. Частковий знiмний протез з кламерною фiксацiєю на 37, 46 зуби
339. Хворий 25-ти рокiв має двобiчний перелом нижньої щелепи. Фрагмент
у дiлянцi 44, 43, 42, 41, 31, 32, 33, 34 змiщений донизу i назад. Який апарат
необхiдно застосувати для репозицiї вiдламку?
A. Поста
B. Однощелепна капова шина
C. З важелями за Курляндським
D. Вебера
E. Шура
340. Хворому до видалення зубiв необхiдно виготовити безпосереднiй
протез. При йо-го виготовленнi на гiпсовiй моделi зрiзають зуби i формують
альвеолярний вiдросток, надаючи йому округлої форми. Який прошарок
гiпсу необхiдно зрiзати при формуваннi альвеолярного вiдростка?
A. Не бiльше 2 мм
B. 4 мм
C. У залежностi вiд форми альвеолярного вiдростка
D. Не має значення
E. 5-6 мм
341. Хвора 35-ти рокiв звернулась у клiнiку ортопедичної стоматологiї з
метою протезування. Об’єктивно: присутнi 18, 14, 13, 12, 11, 21, 22, 23, 24, 28
зуби. Коронки, що обмежують дефект, високi, стiйкi. Для вiдновлення
цiлiсностi зубного ряду планується виготовлення суцiльнолитого бюгельного
протезу. Який вид механiчного фiксатора доцiльно застосувати?
A. Балкове крiплення
B. Опорно-утримуючi кламери
C. Утримуючi кламери
D. Телескопiчне крiплення
E. Дентоальвеолярнi кламери
342. Хворому 48-ми рокiв пiсля односторонньої резекцiї верхньої щелепи
виготовляється резекцiйний протез. Об’єктивно: 21, 22, 23, 24, 25, 26 зуби

стiйкi, тверде пiднебiння широке, пласке. Яке з’єднання кламерiв з базисом
зменшить перекидання резекцiйного протезу?
A. Суглобове
B. Стабiльне
C. Пружне
D. Жорстке
E. Не має принципового значення
343. У хворого 58-ми рокiв дiагностовано перелом нижньої щелепи з
виникненням не-справжнього суглоба. Об’єктивно: вiдсутнi 38, 36, 32, 41, 43,
48. Збереженi зуби iнтактнi, стiйкi. Змiщення вiдламкiв нижньої щелепи не
спостерiгається. На рентгенограмi дефект кiсткової тканини до 2 см. Яка
конструкцiя протезу показана в данiй ситуацiї?
A. Шарнiрний протез незнiмної конструкцiї за Оксманом
B. Протез з шарнiром за Оксманом з односуглобним зчленуванням
C. Протез з шарнiром за Гавриловим
D. Протез з кульково-амортизацiйним кламером за Курляндським
E. Протез з шарнiром за Оксманом з двосуглобним зчленуванням
344. Хворий 49-ти рокiв звернувся з приводу протезування зубiв.
Об’єктивно: вiдсутнi 24, 25 зуби, незначне зубоальвеолярне подовження в
дiлянцi 34, 35 зубiв. Який iз пе-релiчених методiв вирiвнювання оклюзiйної
поверхнi слiд застосувати?
A. Вкорочення зубiв
B. Пiдвищення мiжальвеолярної висоти
C. Ортодонтичний
D. Апаратурно-хiрургiчний
E. Видалення зубiв
345. До лiкарнi доставлений хворий пiсля ДТП. Об’єктивно: обличчя
асиметричне, забiй, гематоми ментальної дiлянки, вiдсутнiй 33 зуб. Прикус
порушений незначно. На Ro-грамi - лiнiя зламу по осi комiрки 33 зуба. Який
метод iммобiлiзацiї слiд застосувати для лiкування хворого?
A. Шини iз зачiпними гачками на мiжщелепових еластичних тягах
B. Мiжщелепова лiгатурна фiксацiя за Айвi
C. Внутрiшньоротовий остеосинтез
D. Фiксацiя гладкою шиною-скобою
E. Фiксацiя шиною з розпiркою
346. Пацiєнтовi 32-х рокiв пiд час препарування 21 i 11 зубiв пiд
металокерамiчнi коронки було частково зруйновано кукси цих
депульпованих зубiв. За допомогою чого можна вiдновити кукси 21 i 11
зубiв?
A. Анкерний штифт i композит
B. Вiнiр

C. Пластмасова коронка
D. Вкладка
E. Накладка
347. Хворiй 76-ти рокiв, з повною втратою зубiв, проведена постановка
фронтальних зубiв на приточцi, зумовлена гiпертрофованим альвеолярним
гребенем фронтальної дiлянки. Яким методом буде проведена загiпсовка
протеза в кювету?
A. Комбiнований
B. Прямий
C. Зворотнiй
D. Гiпсовка в контрштамп кювети
E. Гiпсовка в кювету, заповнену мольдiном
348. Хлопчик 8-ми рокiв скаржиться на дефект коронки 11 зуба.
Об’єктивно: 11 зуб вiдлам 1/3 коронки зуба, пульпова камера закрита. На
Ro-грамi: корiнь повнiстю не сформований. Виберiть оптимальний варiант
протезування 11 зуба:
A. Тонкостiнна металева коронка
B. Металокерамiчна коронка
C. Пластмасова коронка
D. Штифтовий зуб
E. Комбiнована коронка
349. Хвора 73-х рокiв звернулась в клiнiку з приводу протезування.
Об’єктивно: на верхнiй щелепi поодинокий 13 зуб II ступеня рухомостi, на
нижнiй щелепi поодинокий 31 зуб I ступеня рухомостi. Як пiдготувати
пацiєнтку до протезування?
A. Видалити 13 зуб
B. Видалити 31 зуб
C. Видалити обидва зуба
D. Зберегти обидва зуба
E. Депульпувати зуби
350. Хворий 50-ти рокiв скаржиться на неможливiсть вiдкушування їжi
внаслiдок рухомостi i болю у переднiх зубах нижньої щелепи. Об’єктивно:
41, 42, 31, 32 мають рухомiсть III ступеня. Планується видалення рухомих
зубiв i формування альвеолярного вiдростку безпосереднiм протезом. Через
який термiн пiсля видалення слiд накласти безпосереднiй протез?
A. В день видалення зубiв
B. На 6-7 день пiсля видалення
C. Через 10 днiв пiсля видалення
D. На 3-4 день пiсля видалення
E. На 15-й день пiсля видалення

351. Хворий 52-х рокiв скаржиться на рухливiсть зубiв, кровоточивiсть
ясен. 44, 45, 34, 35 мають I ступiнь рухливостi, 43, 42, 41, 31, 32, 33 - II
ступiнь, набряк ясен, наявнiсть пародонтальних кишень 5-6 мм. На
рентгенограмi: деструкцiя кiсткової тканини на 1/2 довжини коренiв зубiв.
Дiагноз: генералiзований пародонтит середнього ступеня важкостi. Яка
ортопедична конструкцiя найбiльш рацiональна у даному випадку?
A. Шина Ельбрехта
B. Пластмасова капа
C. Шина за Мареєм
D. Шина Мамлока
E. Виготовлення тимчасової шини за Навотним
352. Хвора 45-ти рокiв звернулась в ортопедичне вiддiлення з приводу
часткової адентiї нижньої щелепи у боковiй дiлянцi. Пацiєнтка категорично
вiдмовляється вiд препарування опорних зубiв. Який метод обстеження є
найбiльш iнформативним для вибору хiрургiчної методики i подальшого
протезування?
A. Комп’ютерна томографiя
B. Одонтопародонтографiя
C. Прицiльна рентгенографiя
D. Цефалометрична рентгенографiя у боковiй проекцiї
E. Пальпацiя
353. На етапi припасування металокерамiчного протезу з опорою на 13, 21,
23 вiдламалося керамiчне обличкування з 21 зуба. Об’єктивно: поверхня
металу сiрого кольору, зворотня поверхня вiдламаного керамiчного
обличкування темно-зелена. Каркас був вiдлитий з металу Veron. Яка
причина вiдлому?
A. Вiдсутнiсть необхiдної якостi оксидної плiвки
B. Моделювання каркасу з тонкими стiнками
C. Неправильна загiпсовка моделей в оклюдатор
D. Вiдливка каркасу з безоксидного металу
E. Утворення оксидної плiвки на поверхнi каркасу
354. У хворого 62-х рокiв серединний перелом нижньої щелепи з
утворенням суглоба. Об’єктивно: зубна формула 33, 34, 35, 36, 37, 47, 46, 45,
44, 43. Зуби iнтактнi, стiйкi, коронки високi. Рухомiсть вiдламкiв незначна,
змiщення немає. Застосування якого протеза є найбiльш доцiльним?
A. Мостоподiбний без шарнiра
B. Пластинковий без шарнiра
C. Пластинковий з шарнiром Гаврилова
D. Пластинковий з шарнiром Оксмана
E. Пластинковий з шарнiром Вайнштейна
355. Пацiєнту 67-ми рокiв виготовляється повний знiмний протез на нижню

щелепу. Проводиться припасування iндивiдуальної ложки за методикою
Гербста. Уточнюється межа ложки пiд’язикової дiлянки, вiдступивши 1 см
вiд середньої лiнiї. Яку пробу Гербста слiд провести з цiєю метою?
A. Поперемiнне дотикання язиком щоки
B. Провести язиком по червонiй облямiвцi верхньої губи
C. Активнi рухи мiмiчної мускулатури
D. Ковтання
E. Повiльне вiдкривання рота
356. При об’єктивному обстеженнi хворого 32-х рокiв визначається дефект
твердих тканин 24 зуба. IРОПЗ=0,8. Дефект частково вiдновлений пломбою,
яка не вiдповiдає вимогам. Зуб має рожеве забарвлення. На рентгенограмi не
виявляється патологiчних процесiв. Яка конструкцiя показана в даному
випадку?
A. Штифтова конструкцiя
B. Штучна коронка
C. Вкладка
D. Напiвкоронка
E. Екваторна коронка
357. У хворого 59-ти рокiв двостороннiй перелом нижньої щелепи в дiлянцi
44, 34 зубiв, решта жувальних зубiв вiдсутня, беззубi фрагменти не змiщенi,
але рухомi. Який ортопедичний апарат доцiльно застосувати для
iммобiлiзацiї вiдламкiв?
A. Шина Ванкевич з пєлотами
B. Апарат Рудько
C. Шина Лiмберга
D. Апарат Петросова
E. Апарат Збаржа
358. Хворий 63-х рокiв скаржиться на часткову вiдсутнiсть зубiв на верхнiй
щелепi, утруднене жування, гугнявiсть. Об’єктивно: вiдсутнi 18, 16, 15, 11,
23, 28, 35, 38, 48, 47 зуби, пiсляоперацiйний серединний дефект твердого
пiднебiння. Прийняте рiшення виготовити бюгельний протез iз обтуруючою
частиною. На якiй частинi бюгельного протезу переважнiше розташувати
обтуруючу частину?
A. Дуга бюгельного протезу
B. Сiтка бюгельного протезу
C. Штучнi зуби
D. Базис бюгельного протезу
E. Кламери
359. В
стоматологiчний
кабiнет
медсанчастини
з’явився
вiйськовослужбовець для протезування вiдсутнiх 14, 15, 16, 24, 25, 26 зубiв.
Втрата якого проценту жувальної ефективностi за Агаповим при

переривчастому дефектi є абсолютним показанням до протезування
вiйськовослужбовця?
A. 44-46%
B. 50-64%
C. 38-40%
D. 27-30%
E. 18-20%
360. Хворому в клiнiцi виготовили металокерамiчну коронку на 21 зуб.
Препаровку проводили пiд’ясенну. На якому етапi виготовлення проводили
ретракцiю?
A. Перед препаруванням та зняттям вiдбитку
B. Пiсля припасування каркасу
C. Перед фiксацiєю
D. Пiсля зняття вiдбитку
E. Перед припасуванням каркасу
361. Хворий 59-ти рокiв скаржиться на погану фiксацiю повного знiмного
протеза, який спадає при кусаннi пiд час їжi. Об’єктивно: верхнi фронтальнi
зуби на 1/2 перекривають нижнi. Яка допущена помилка?
A. Неправильна постановка зубiв
B. Неправильно визначена центральна оклюзiя
C. Невiрно отримано анатомiчний вiдбиток
D. Невiрно отримано функцiональний вiд-биток
E. Невiрно вiдлита модель
362. У стоматологiчнiй полiклiнiцi органiзується ортопедичне вiддiлення на
3 стоматологiчних крiсла. Яку щонайменшу площу (у м2) повинно мати
вiдведене для нього примiщення?
A. 28
B. 21
C. 35
D. 36
E. 42
363. Хворий 47-ми рокiв пiсля безуспiшного консервативного лiкування
хронiчного гранулематозного перiодонтиту 15 зуба з’явився для його видалення.
Який вид щипцiв доцiльно використати для видалення даного зуба?
A. Бюгельний протез з елементами шинування
B. Незнiмний мостоподiбний протез з опорою на 34, 33, 44, 45
C. Незнiмний мостоподiбний протез з опорою на 33, 34, 35, 44, 45, 46
D. Зубнi протези з використанням iмплантатiв
E. Частковий знiмний протез з кламерною фiксацiєю на 37, 46 зуби
364. Хворий 67-ми рокiв скаржився на бiль у дiлянцi СНЩС, кровотечу з

порожнини рота, порушення акту жування. В анамнезi побутова травма
нижньої щелепи. Об’єктивно: зубний ряд на верхнiй шелепi збережений.
Нижня щелепа беззуба, визначається серединний перелом. Яка конструкцiя
найбiльш рацiональна у даному випадку?
A. Зубонад’ясенна шина Ванкевич
B. Над’ясенна шина Порта
C. Над’ясенна шина Гунiнга
D. Зубоясенна шина Вебера
E. Стандартний комплект Збаржа
365. Хвора 50-ти рокiв звернулась в ортопедичне вiддiлення зi скаргами на
дефект твердих тканин 21, 22 зубiв. Показано виготовлення
металокерамiчних коронок на 21 i 22 зуби. Хвора вiдмiчає алергiчну реакцiю
при проведеннi анестезiї при попередньому вiдвiдуваннi стоматолога. Яка
тактика лiкаря?
A. Проведення алергологiчних лабораторних проб
B. Провести iнфiльтрацiйну анестезiю анестетиком артикаїнового ряду
C. Провести скарифiкацiйну пробу на анестетик, яким буде проводитись
знеболення
D. Провести знеболювання анестетиком ефiрного ряду
E. Провести пiдшкiрну пробу на анестетик
366. До лiкарнi доставлений хворий пiсля ДТП. Об’єктивно: обличчя
асиметричне, забiй, гематоми ментальної дiлянки, вiдсутнiй 33 зуб. Прикус
порушений незначно. На Ro-грамi - лiнiя зламу по осi комiрки 33 зуба. Який
метод iммобiлiзацiї слiд застосувати для лiкування хворого?
A. Шини iз зачiпними гачками на мiжщелепових еластичних тягах
B. Мiжщелепова лiгатурна фiксацiя за Айвi
C. Внутрiшньоротовий остеосинтез
D. Фiксацiя гладкою шиною-скобою
E. Фiксацiя шиною з розпiркою
367. Пацiєнтовi 32-х рокiв пiд час препарування 21 i 11 зубiв пiд
металокерамiчнi коронки було частково зруйновано кукси цих
депульпованих зубiв. За допомогою чого можна вiдновити кукси 21 i 11
зубiв?
A. Анкерний штифт i композит
B. Вiнiр
C. Пластмасова коронка
D. Вкладка
E. Накладка
368. Хвора 73-х рокiв звернулась в клiнiку з приводу протезування.
Об’єктивно: на верхнiй щелепi поодинокий 13 зуб II ступеня рухомостi, на
нижнiй щелепi поодинокий 31 зуб I ступеня рухомостi. Як пiдготу-вати

пацiєнтку до протезування?
A. Видалити 13 зуб
B. Видалити 31 зуб
C. Видалити обидва зуба
D. Зберегти обидва зуба
E. Депульпувати зуби
369. Хворому 48-ми рокiв виготовляється протез на нижню щелепу.
Об’єктивно: вiдсутнi 48, 45, 44, 43, 35, 36, 37 зуби. 38 зуб має нахил в бiк
щоки. Межева лiнiя проходить високо на вестибулярнiй поверхнi зуба i
низько - на оральнiй. Який тип кламера системи Нея слiд використати?
A. П’ятий
B. Перший
C. Третiй
D. Другий
E. Четвертий
370. Пацiєнт 44-х рокiв скаржиться на косметичний дефект. Об’єктивно:
коронкова частина 21 повнiстю вiдсутня, кукса пiдвищується над рiвнем ясен
на 0,5 мм. Кореневий канал запломбований, перкусiя безболiсна. На
рентгенограмi: кореневий канал 21 запломбований на всьому протязi, стiнки
кореня достатньої товщини. Яку конструкцiю штифтового зуба слiд вибрати
згiдно клiнiчної картини?
A. Куксова вкладка
B. Штифтовий зуб за Логаном
C. Штифтовий зуб за Рiчмондом
D. Штифтовий зуб за Ахмедовим
E. Простий штифтовий зуб
371. Хворому 67-ми рокiв виготовляються повнi знiмнi протези верхню та
нижню щелепи. На етапi перевiрки постановки зубiв у пацiєнта
спостерiгається змiщення мiжрiзцевої лiнiї вправо. В дiлянцi бiчних зубiв
правого боку спостерiгається контакт мiж щiчними горбиками зубiв верхньої
та нижньої щелепи. В дiлянцi бiчних зубiв з лiвої сторони спостерiгається
контакт пiднебiнних горбкiв верхнiх зубiв з щiчними горбками нижнiх зубiв.
Причиною даної ситуацiї стала фiксацiя:
A. Правої бiчної оклюзiї
B. Лiвої бiчної оклюзiї
C. Задньої оклюзiї
D. Передньої оклюзiї
E. 372. Хворий 45-ти рокiв звернувся у клiнiку ортопедичної стоматологiї у
зв’язку з неможливiстю закрити рот. Пiд час проведення комп’ютерної
томографiї не виявлено контакту мiж суглобовими поверхнями СНЩС. Який

дiагноз можна поставити?
A. Повний вивих суглобової головки
B. Пiдвивих суглобової головки
C. Деформуючий артроз
D. Хронiчний артрит
E. Анкiлоз
373. Для виготовлення повного знiмного протеза на верхню щелепу пацiєнту
73 рокiв слiд отримати функцiональний вiдбиток. Об’єктивно: виражена
рiвномiрна атрофiя комiркового вiдростка верхньої щелепи, пiднебiння
пласке, торус рiзко виражений, горби верхньої щелепи атрофованi, екзостози
в дiлянцi 13, 23 зубiв розмiрами 5x5 мм. Слизова оболонка в дiлянцi
пiднебiнного торуса й екзостозiв стоншена, атрофована, на рештi протезного
ложа - помiрно пiддатлива. Який тип вiдбитка
A. Диференцiйований функцiонально-присмоктувальний
B. Компресiйний функцiональний
C. Декомпресiйний функцiонально-присмоктувальний
D. Присмоктувальний пiд жувальним ти-ском
E. Компресiйний пiд жувальним тиском
374. Хворий 40-ка рокiв звернувся зi скаргами на косметичний дефект
коронки зуба злiва на нижнiй щелепi. Об’єктивно: дефект коронкової
частини 33 зуба за iндексом IРОПЗ становить 0,8 На рентгенограмi канал
запломбований, перiодонтальнi тканини в нормi. Вирiшено виготовити
куксову вкладку з наступним протезуванням. Якою має бути довжина
штифта литої вкладки?
A. 2/3 довжини кореня
B. На всю довжину кореня
C. 1/2 довжини кореня
D. 1/3 довжини кореня
E. 1/4 довжини кореня
375. Чоловiк 28-ми рокiв, вчитель, скаржиться на естетичний недолiк у
фронтальнiй дiлянцi верхньої щелепи. В анамнезi: вiд-лам коронкової
частини 11 внаслiдок отриманої мiсяць тому травми. Об’єктивно: лiнiя
перелому на рiвнi ясенного краю, корiнь 11 нерухомий, перкусiя безболiсна.
На рентгенограмi кореневий канал запломбований до верхiвки кореня. Яку
конструкцiю доцiльно запропонувати хворому?
A. Куксова вкладка з металокерамiчною коронкою
B. Порцелянова вкладка
C. Штифтовий зуб за Рiчмондом чи Катцом
D. Комбiнована коронка за Куриленко чи Бородюком
E. Адгезивний мостоподiбний протез iз фотополiмеру
376. Хворий 39-ти рокiв звернувся в клiнiку ортопедичної стоматологiї з

метою протезування. Пiсля об’єктивного обстеження хворому показано
виготовлення метало-керамiчних коронок на 13, 14 зуби. Який вiдбитковий
матерiал потрiбно використати для отримання робочого вiдбитка?
A. Спiдекс
B. Репiн
C. Упiн
D. Кромопан
E. Ортокор
377. Хворий 66-ти рокiв звернувся в клiнiку з метою протезування. Пiсля
об’єктивного обстеження вибрана конструкцiя часткового знiмного
пластинкового протеза. Для зняття вiдбиткiв застосували альгiнатний
вiдбитковий матерiал ”Стомальгин-04”. Протягом якого часу необхiдно
вiдлити модель?
A. До 15 хвилин
B. До 30 хвилин
C. До 1 година
D. До 24 години
E. Немає значення
378. Хвора 25-ти рокiв, яка працює вчителем, звернулася в клiнiку
ортопедичної стоматологiї iз скаргами на косметичний дефект, неможливiсть
вiдкушування їжi, порушення дикцiї. Зуби втра-чено внаслiдок травми. Зубна
формула: 87654300!00345678. 3!3 стiйкi, iнтактнi, перкусiя безболiсна. Яку
анестезiю доцiльно провести для цiєї групи зубiв перед препаруванням для
виготовлення металокерамiчного мостоподiбного протеза?
A. Iнфiльтрацiйна
B. Аплiкацiйна
C. Центральна провiдникова
D. Туберальна
E. Спонгiнозна
379. Чоловiк 28-ми рокiв звернувся до лi-каря з приводу протезування.
Об’єктивно: вiдсутнi 14, 15, 16, 17 та 24, 25, 26, 27 зуби. Коронки 18, 13, 23,
28 зубiв високi, екватори вираженi. Яку конструкцiю протеза найдоцiльнiше
використати в цьому випадку?
A. Бюгельний протез
B. Адгезивнi мостоподiбнi протези
C. Штамповано-паянi мостоподiбнi протези
D. Металокерамiчний протез з опорою на 23, 28 та 13, 18 зуби
E. Частковий знiмний пластинковий протез
380. Хворий 40-ка рокiв звернувся до лiкаря-ортопеда. Скарги на
вiдсутнiсть коронки зуба й естетичний недолiк. Об’є-ктивно: коронка 13 зуба
вiдсутня. Корiнь виступає над рiвнем ясен на 1,4 мм. Поверхня кукси тверда,

кореневий канал запломбований, прикус ортогнатичний. Яка конструкцiя
протеза найрацiональнiша?
A. Коронково-коренева вкладка i покривна коронка
B. Видалення зуба й iмплантацiя з подальшим протезуванням
C. Штифтовий зуб за Iльїною-Маркосян
D. Iммедiат-протез
E. Використання анкерного штифта i реставрацiя

