
1. Батьки дитини 6-ти мiсяцiв скаржаться на наявнiсть нальоту в 

порожнинi рота у дитини. Об’єктивно: слизова оболонка по- рожнини 

рота гiперемована, вкрита бiлим нальотом, що нагадує зсiле молоко, 

налiт легко знiмається. Що являється збудником даного захворювання? 

A. Гриби роду Candida 

B. Вiрус простого герпеса 

C. Паличка Лефлера 

D. Вiрус Коксакi 

E. Вiрус Епштейна-Барра 

 

2. Дитина 1,5 рокiв хворiє протягом двох днiв, вiдмовляється вiд їжi, 

неспокiйна. Ба- тьки вiдзначають пiдвищення температури тiла до 38,5oC, 

появу болiсних виразок у ротовiй порожнинi. Об’єктивно: на слизо- вiй 

оболонцi м’якого i твердого пiднебiння визначається 5-7 дрiбних ерозiй 

овальної форми з тонкою червоною облямiвкою, вкритих фiбринозним 

нальотом. Регiонар- нi лiмфатичнi вузли дещо збiльшенi, болi- снi пiд час 

пальпацiї. Вiдзначається набряк, гiперемiя i кровоточивiсть ясен. Визначте 

найбiльш iмовiрний дiагноз: 

A. Гострий герпетичний стоматит 

B. Герпетична ангiна 

C. Iнфекцiйний мононуклеоз 

D. Багатоформна ексудативна еритема 

E. Гострий кандидозний стоматит 

 

3. Хвора 30-ти рокiв скаржиться на незна- чне печiння та сухiсть нижньої 

губи. Хвора скусує лусочки з губ. Хворiє понад 10 рокiв. При оглядi 



лусочки сiрого кольору, розта- шованi на губi вiд лiнiї Клейна до середини 

червоної облямiвки вiд кута до  кута  ро- та. Лусочки мiцно прикрiпленi у 

центрi та дещо вiдстають по периферiї, при насиль- ному вiдторгненнi їх 

ерозiї не з’являються. Назвiть найбiльш iмовiрний дiагноз: 

A. Ексфолiативний хейлiт 

B. Червоний вовчак 

C. Метеорологiчний хейлiт 

D. Алергiчний хейлiт 

E. Екзематозний хейлiт 

 

4. Хворий, каменяр за фахом, скаржиться на свербiж, печiння, болiснiсть 

губ, що з’яв- ляються влiтку i зникають у решту пору року. Хворiє впродовж 

3-х рокiв. Об’єктив- но: червона облямiвка нижньої губи гiпе- ремована, 

набрякла, на нiй пухирцi, ерозiї дiаметром 2 мм, болiснi пiд час пальпацiї, 

кiрки, трiщини. Який дiагноз найбiльш iмо- вiрний? 

A. Актинiчний хейлiт, ексудативна форма 

B. Контактний алергiчний хейлiт 

C. Метеорологiчний хейлiт 

D. Екзематозний хейлiт, ексудативна форма 

E. Ексфолiативний хейлiт, ексудативна форма 

 

5. Дiвчинка 6-ти рокiв захворiла два днi тому, пiсля прийому парацетамолу 

з приво- ду ГРВI. Захворювання розпочалося го- стро з пiдвищення 

температури тiла до 39,8oC. Об’єктивно: на шкiрi обличчя ви- явленi 

плямисто-папульознi висипання у виглядi ”кокард”. Червона облямiвка губ 

набрякла, гiперемована, вкрита масивними коричневими нашаруваннями i 



трiщинами, що кровоточать. Кон’юнктивiт. На набря- клiй i гiперемованiй 

слизовiй оболонцi по- рожнини рота численнi ерозiї, покритi фi- бринозним 

нальотом, рiзко болiснi пiд час пальпацiї. Визначте найбiльш iмовiрний дi- 

агноз: 

A. Синдром Стiвенса-Джонсона 

B. Багатоформна ексудативна еритема 

C.     Гострий герпетичний стоматит 

D. Хронiчний рецидивуючий афтозний стоматит 

E.    Пухирчатка 

 

6. У хворої 56-ти рокiв ерозiя червоної облямiвки нижньої губи овальної 

форми, з гладкою поверхнею, насиченого черво- ного кольору. На 

поверхнi ерозiї кров’янi кiрочки, якi знiмаються з утрудненням. Пi- сля 

зняття кiрок виникає невелика крово- теча. Легке травмування ерозiї у 

мiсцях, де кiрки вiдсутнi, не викликає кровотечi. Ви- значте вид 

передраку нижньої губи: 

A. Абразивний преканцерозний хейлiт Манганоттi 

B. Бородавчастий передрак червоної обля- мiвки губи 

C. Обмежений передраковий гiперкератоз червоної облямiвки губи 

D. Хвороба Боуена 

E. Еритроплазiя 

 

7. Хвора 42-х рокiв скаржиться на рiзке збiльшення губ, свербiж, вiдчуття 

напруги. Свiй стан хвора пов’язує з використанням нової губної помади. 

Об’єктивно: губи ду- же збiльшенi, напруженi, пiд час пальпа- цiї цупкi, 

еластичної консистенцiї, безболi- снi, регiонарнi лiмфовузли не змiненi. 

Який найбiльш iмовiрний дiагноз? 



A. Контактний алергiчний хейлiт 

B. Метеорологiчний хейлiт 

C. Ексфолiативний хейлiт 

D. Гландулярний хейлiт 

E. Актинiчний хейлiт 

 

8. Хворий 26-ти рокiв, скаржиться на сильний бiль у ротi, пiдвищення 

температу- ри тiла до 39oC, нездужання. Хворiє впро- довж декiлькох 

рокiв, захворювання має сезонний характер. Об’єктивно: губи вкри- тi 

геморагiчними кiрками, на гiперемова- нiй та набряклiй слизовiй щiк, дна 

поро- жнини рота - ерозiї з фiбринозним нальо- том. Симптом Нiкольського 

- негативний. Гiперсалiвацiя. Регiональний лiмфаденiт. Який найбiльш 

iмовiрний дiагноз? 

A. Багатоформна ексудативна еритема 

B. Гострий герпетичний стоматит 

C. Хронiчний   рецидивуючий афтозний стоматит 

D. Акантолiтична пухирчатка 

E. Вторинний сифiлiс 

 

9. Жiнка 28-ми рокiв скаржиться на бiль пiд час прийому їжi i ковтання, 

загальну слабкiсть. Захворювання  почалося  гостро з пiдйому температури 

тiла до 37,9oC, болiв у м’язах. Об’єктивно: на фонi набряклої i 

гiперемованої слизової м’якого пiднебiн- ня, переднiх дужок, задньої стiнки 

глотки визначаються згрупованi i поодинокi ве- зикули з серозно-

геморагiчним вмiстом, а також ерозованi  дiлянки  рiзної  величини з 

фестончастими краями, вкритi фiбрино- зним нальотом, слабко болiснi пiд 

час до- тику. Який найбiльш iмовiрний дiагноз? 



A. Герпангiна 

B. Грипозний стоматит 

C. Оперiзуючий лишай 

D. Гострий герпетичний стоматит 

E. Ящур 

 

10. Дитина 14-ти рокiв скаржиться на су- хiсть i лущення губ, особливо в 

осiнньо- зимовий перiод. Об’єктивно: червона обля- мiвка губ суха, 

iнфiльтрована, вкрита чи- сленними лусочками. Шкiра губ ущiльне- на, 

пiгментована, визначається  посилення її малюнка, лущення, а також 

радiальнi трi- щини. Водночас, вiдзначається сухiсть, лi- хенiзацiя i 

екскорiацiя шкiри обличчя. Ви- значте попереднiй дiагноз: 

A. Атопiчний хейлiт 

B. Ексфолiативний хейлiт 

C. Актинiчний хейлiт 

D. Метеорологiчний хейлiт 

E. Контактний алергiчний хейлiт 

 

11. У хворого 45-ти рокiв виявлено асиме- трiю обличчя за рахунок 

щiльного вiдме- жованого iнфiльтрату в правiй щiчнiй дi- лянцi, шкiра 

над iнфiльтратом синюшна, витончена, по центру iнфiльтрату розта- 

шована нориця. У ротi коронка 46 зуба зруйнована на 2/3, по перехiднiй 

складцi пальпується тяж, що зв’язує зуб з нори- цею. Встановiть 

дiагноз: 

A. Мiгруюча гранульома обличчя 

B. Хронiчний остеомiєлiт нижньої щелепи 

C. Фурункул щiчної дiлянки 



D. Одонтогенний лiмфаденiт 

E. Актиномiкоз 

 

12. Хворий 47-ми рокiв, будiвельник. Скар- ги на наявнiсть на нижнiй губi 

розростання, яке з’явилось 1 мiсяць тому. Крiм естети- чного дискомфорту 

нiчим не турбує. Об’є- ктивно: на тлi вiзуально незмiненої чер- воної 

облямiвки нижньої губи - утворення (6 мм у дiаметрi, 3 мм - висота) з 

гладень- кою поверхнею синюшно-червоного ко- льору. Пальпаторно - 

утворення безболi- сне, помiрно-щiльної консистенцiї, без iн- фiльтрату у 

основi i по периферiї утворен- ня. Регiонарнi лiмфатичнi вузли не пальпу- 

ються. Який попереднiй дiагноз? 

A. Бородавчастий передрак червоної обля- мiвки 

B. Вiрусна бородавка 

C. Кератоакантома 

D. Рак нижньої губи 

E. Пiогенна гранульома 

 

13. Дiвчинка 12-ти рокiв скаржиться на бiль у ротi, особливо пiд час 

вживання їжi. Iз анамнезу: вказанi симптоми спостерiгаю- ться 1-2 рази за 

рiк. Об’єктивно: на перехi- днiй складцi слизової оболонки виявленi 3 афти 

розмiром 5-7 мм, вкритi жовтуватим нальотом, оточенi запаленою 

облямiвкою червоного кольору, при доторканнi рiзко болючi. Вкажiть 

iмовiрний дiагноз: 

A. Хронiчний   рецидивуючий афтозний стоматит 

B. Гострий герпетичний стоматит 

C. Хронiчний рецидивуючий герпетичний стоматит 



· 
· 

D. Багатоформна ексудативна еритема 

E. Токсично-алергiчний медикаментозний стоматит 

 

14. У дитини 12-ти рокiв температура - 38oC, озноб, нудота, блювання, 

марення, слабкiсть. На обличчi у дiлянцi середньої третини гiперемiя у 

виглядi крил метели- ка. Регiональнi лiмфовузли збiльшенi, ма- лоболiснi. 

У кровi лейкоцити - 12 109/л, лiмфоцити - 8, 0 109/л, ШОЕ- 26 мм/год. Який 

дiагноз слiд поставити? 

A. Бешихове запалення 

B. Флебiт лицевих вен 

C. Шкiрна форма актиномiкозу 

D. Стрептодермiя. Пiдщелепний лiмфаденiт 

E. Гострий неодонтогенний гайморит 

 

15. Хворий вiком 21 рiк звернувся до сто- матолога зi скаргами на загальну 

слаб- кiсть, бiль у м’язах, пiдвищення температу- ри тiла до 38,3oC, 

розлади травного тракту, пiдвищене слиновидiлення та висипання в ротi, 

носi, сечiвнику, а також на шкiрi крил носа i мiжпальцевих складок. Вказанi 

сим- птоми з’явилися пiсля споживання молока в селi. Який 

найiмовiрнiший дiагноз? 

A. Ящур 

B. Герпетичний стоматит 

C. Оперiзувальний лишай 

D. Синдром Бехчета 

E. Iнфекцiйний мононуклеоз 

 



16. Хворий вiком 28-ми рокiв скаржиться на наявнiсть безболiсної виразки 

в ротi,  яка не зникає пiсля самолiкування. Об’є- ктивно: реґiонарнi 

лiмфатичнi вузли з лi- вого боку збiльшенi, безболiснi. На сли- зовiй 

оболонцi лiвої щоки округла вираз- ка дiаметром 1 см з пiднятими краями 

та хрящоподiбним iнфiльтратом в основi. По- верхня виразки - м’ясо-

червоного кольору, пальпацiя не болюча. Встановiть найбiльш iмовiрний 

дiагноз: 

A. Первинний сифiлiс 

B. Рак 

C. Вторинний сифiлiс 

D. Туберкульозний вовчак 

E. Декубiтальна виразка 

 

17. Чоловiк 36-ти рокiв скаржиться на свербiж, почервонiння, наявнiсть 

висипки на губах та шкiрi. Об’єктивно: червона облямiвка губ, прилегла 

шкiра та куточки рота гiперемованi, набряклi. На їх фонi визначаються 

дрiбнi пухирцi з серозним ексу- датом, деякi зливаються мiж собою, деякi 

 зруйнованi i вкрити кiрочками. Наявне мокнуття. Який найбiльш iмовiрний 

дiагноз? 

A. Гострий екзематозний хейлiт 

B. Актинiчний хейлiт, ексудативна форма 

C. Контактний алергiчний хейлiт 

D. Хронiчний рецидивуючий герпес 

E. Ексфолiативний  хейлiт, ексудативна форма 

 

18. При об’єктивному оглядi дитини 10-ти рокiв було виявлено незначну 

гiперемiю, iнфiльтрацiю, сухiсть всiєї поверхнi червоної облямiвки губ. 



Архiтектонiка губ пору- шена. Вiдмiчається сухiсть та стягнутiсть губ, 

особливо в холодну пору року. Визначте попереднiй дiагноз: 

A. Метеорологiчний хейлiт 

B. Атопiчний хейлiт 

C. Алергiчний хейлiт 

D. Ексфолiативний хейлiт 

E. Мiкробний хейлiт 

 

19. Хлопчику 10-ти рокiв пiд час лiкування пульпiту методом вiтальної 

екстирпацiї було проведено знеболення. Через декiлька хвилин хворий 

вiдчув свербiж шкiри, вiдчуття страху, нудоту, гострий бiль за грудниною. 

Вiдмiчається блiдiсть шкiри, холодний пiт, набряк слизової оболонки по 

типу Квiнке. Пульс частий, слабкого наповнення. Свiдомiсть збережена. 

Який найбiльш iмовiрний дiагноз? 

A. Анафiлактичний шок 

B. Колапс 

C. Набряк Квiнке 

D. Напад епiлепсiї 

E. Непритомнiсть 

 

20. Чоловiк 78-ми рокiв скаржиться на бо- лючу виразку в порожнинi рота, 

яка не загоюється протягом 2-х мiсяцiв. Хворий курить. Об’єктивно: на  

слизовiй  оболонцi правої щоки неглибока виразка з горбистим дном, 

нерiвними краями, розмiром до 1,5 см. По периферiї жовтуватi зернинки. 

Пальпацiя болiсна, консистенцiя м’яка. Регiонарнi лiмфовузли збiльшенi, 

болючi, утворюють пакети. Який попереднiй дiагноз? 

A. Туберкульозна виразка 

B. Ракова виразка 



C. Декубiтальна виразка 

D. Трофiчна виразка 

E. Сифiлiтична виразка 

 

21. У пацiєнта  48-ми  рокiв  на  слизовiй оболонцi щоки виявленi 

бородавчастi, щiльнi, сiрувато-бiлi розростання, що пiдiймаються над 

прилеглими тканинами, оточенi дiлянками ороговiння сiрувато-бiлого 

кольору, якi не зiшкрiбаються. Встановiть попереднiй дiагноз: 

A. Верукозна лейкоплакiя 

B. Ерозивна лейкоплакiя 

C. Хвороба Боуена 

D. Еритроплазiя Кейра 

E. Папiломатоз 

 

22. Пацiєнт 63-х рокiв скаржиться на множиннi болiснi висипання у 

порожнинi рота, на шкiрi обличчя i тулуба, пiдвищення температури. За 

3-4 днi до висипань вiдзначалося печiння, а потiм рiзкий бiль, що нагадує 

прострiл. Пацiєнт приймає цитотоксичнi препарати з приводу лейкемiї. 

При оглядi на червонiй облямiвцi i слизовiй оболонцi губ, язика i щоки 

справа виявленi множиннi афти, розташованi у виглядi ланцюжка, з 

обiдками гiперемiї, не схильнi до злиття, рiзко болiснi при пальпацiї. На 

шкiрi обличчя справа визначаються еритематознi плями, везикули i ерозiї. 

Поставте попереднiй дiагноз: 

A. Оперiзувальний лишай 

B. Токсико-алергiчний дермато-стоматит 

C. Багатоформна ексудативна еритема 

D. Вторинний сифiлiс 

E. Хронiчний рецидивуючий герпес 


