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 Тематичний план практичних занять (кількість годин - 70) 

№  

п/п 

Тема практичного заняття 

 

К-ть 

годин 

 Модуль 1. Профілактика стоматологічних захворювань 70 

 Змістовий модуль 1. Загальні питання профілактики 

стоматологічних захворювань. Алгоритм обстеження дітей та 

індексна оцінка стану порожнини рота.  

16 

1 Введення в курс профілактики. Загальні питання профілактики 

стоматологічних захворювань, поняття, мета, завдання, методи. 

Інструктаж з техніки безпеки при роботі в стоматологічній залі. 

2 

2 Анатомо-фізіологічні  особливості будови порожнини рота у 

віковому аспекті. Етапи розвитку щелепно-лицьової ділянки, 

формування зубів, слизової оболонки (порожнини рота та 

пародонта). 

2 

3  Запис зубної формули: клінічної, анатомічної. Методи 

стоматологічного огляду. Алгоритм обстеження. Практичне 

ознайомлення студентів з методикою огляду один на одному. 

2 

4 Індекси карієсу. 2 

5 Індекси гігієни порожнини рота (Гріна-Вермильона, Федорова-

Володкіної, Сілнес-Лоу). 

2 

6 Індексна оцінка стану тканин пародонта (CPI, КПІ, РМА, РІ, 

проба Писарєва-Шиллера). 

2 

7 Методика стоматологічного обстеження по ВООЗ. Карта 

реєстрації стоматологічного статусу. Заповнення карти.  

2 

8 Контроль змістового модуля 1. 2 

Змістовий модуль 2. Карієсрезистентність та гігієна порожнини 

рота. 

24 

9 Карієсогенна ситуація в порожнині рота. Методи її виявлення 2 



та усунення. 

 

10 Структура і біологічні властивості емалі та дентину. Дозрівання 

емалі після прорізування зуба.  

2 

11 Резистентність емалі зуба до каріозного ушкодження. Вплив на 

процеси формування, мінералізації і дозрівання емалі з метою 

профілактики карієсу. Біологічні властивості пульпи зуба. 

Сучасні уявлення про обмінні процеси в емалі і пульпі зуба. 

2 

12  Склад і властивості ротової рідини: її роль в процесах 

дозрівання емалі, демінералізації, ремінералізації. Захисні 

механізми порожнини рота. 

2 

13 Мікрофлора порожнини рота, її участь в розвитку основних 

стоматологічних захворювань. Поверхневі утворення на зубах. 

Класифікація назубних нашарувань.  

2 

14 Засоби гігієни порожнини рота, їх склад та властивості, 

показання до застосування залежно від стоматологічного 

статусу. 

2 

15 Предмети гігієни порожнини рота, показання до застосування 

залежно від стоматологічного статусу. 

2 

16 Методи гігієнічного догляду за порожниною рота. 

Індивідуальна гігієна. Засвоєння чищення зубів. Контрольоване 

чищення зубів. 

2 

17 Професійна гігієна порожнини рота: методи та оснащення. 2 

18 Гігієнічне стоматологічне навчання та виховання дітей в 

організованих дитячих колективах. Проведення уроку здоров’я. 

2 

19 Санітарна освіта – складова первинної профілактики 

стоматологічних захворювань. Організація стоматологічної 

санітарної освіти, її форми, методи, засоби. 

2 

20 Контроль змістового модуля 2. 2 



 Змістовий модуль 3. Профілактика карієсу та захворювань 

пародонта. Комплексна система профілактики стоматологічних 

захворювань 

30 

21 Ендогенна профілактика карієсу зубів у дітей. Взаємодія з 

лікарем-педіатром. Планування, методи проведення. 

2 

22 Системне введення фторидів. Механізм карієспрофілактичної 

дії фторидів. 

2 

23 Системне призначення макро- і мікроелементів. вітамінів 

залежно від віку дитини. 

2 

24 Екзогенна профілактика карієсу зубів у віковому аспекті. 

Характеристика засобів для місцевої профілактики карієсу, 

призначення та способи їх використання.  

2 

25 Практичне засвоєння різних методик проведення екзогенної 

профілактики карієсу у дітей. 

2 

26 Герметизація фісур зубів. Методи, показання до застосування. 

Засоби для герметизації фісур зубів та методика їх 

застосування. 

2 

27 Практичне засвоєння техніки герметизації фісур зубів. 

  

2 

28 Контроль ефективності профілактики карієсу.  

 

2 

29 Профілактика захворювань пародонта у дітей. Основні 

етіопатогенетичні чинники хвороб пародонта. Планування, 

методи проведення. 

2 

30 Гігієна порожнини рота як основа профілактики захворювань 

пародонта. Призначення засобів для гігієнічного догляду за 

порожниною рота залежно від стану тканин пародонта.  

2 

31 Комплексна система профілактики стоматологічних 

захворювань у дітей. Основні етапи впровадження та 

2 



організаційні принципи. Підготовка, складання програми. 

32 Критерії оцінки ефективності програми комплексної системи 

профілактики.  

 

2 

33 Диспансеризація дітей у стоматолога як основний метод 

впровадження первинної профілактики. Принципи, 

організаційні форми, етапи диспансеризації. Методика 

формування стоматологічних диспансерних груп.  

2 

34 Контроль змістового модуля 3. 2 

35 Підсумковий модульний контроль 2 

 Всього 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Скільки періодів виділяють у розвитку тимчасових зубів 

a) один 

b) два 

c) три 

d) чотири 

e) п`ять 

 

2. Перші ознаки розвитку зубів з`являються на  

a) 3-4 тижня ембріогенезу 

b) 6-7 тижня ембріогенезу 

c) 8-9 тижня ембріогенезу 

d) 10-12 тижня ембріогенезу 

e) 24-25 тижня ембріогенезу 

 

3. Які періоди виділяють у розвитку тимчасових зубів 

a)  1-й закладення і внутрішньо щелепного формування 

b) 2-й прорізування 

c) 3-й формування коренів і періодонтита 

d) 4-й стабілізації 

e) 5-й розсмоктування коренів 

 

4. Назвіть взаємодіючі компоненти розвитку зубів 

a) емалевий орган 

b) зубний сосочок 

c) зубний мішечок 

d) цементобласти 

e) дентинобласти 

 

5. Диференціювання емалевого органа регулюється факторами росту 

a) інсуліноподібним фактором росту - £ 



b) трансформуючим фактором росту – β 

c) епідермальним фактором росту 

d) паратиреоїдний гормон 

e) тироксин 

 

6. Ознаками фізіологічного прорізування зубів є 

a) своєчасність  

b) послідовність 

c) парність 

d) врівноваженість 

e) пропорційність 

 

7.  Першими тимчасовими зубами прорізуються 

a) верхні центральні різці 

b) верхні латеральні різці 

c) нижні центральні різці 

d) нижні латеральні різці 

e) нижні перші моляри 

 

8.  Впродовж якого часу відбувається формування кореня і періодонту в 

тимчасових різцях 

a) 0,5-1 року 

b) 1- 1,5 року 

c) 1,5-2 роки 

d) 2-2,5 роки 

e) 2,5- 3 роки 

 

9. Формування коренів та періодонту тимчасових молярів та іклів триває 

a) 0,5-1 року 

b) 1,5 року 



c) 1,5-2 роки 

d) 2-2,5 роки 

e) 2,5- 3 роки 

 

10. Періоди розвитку коренів тимчасових зубів 

a) росту 

b) мінералізації 

c) стабілізації 

d) розсмоктування (резорбції) 

e) немає правильної відповіді 

 

11. Типи фізіологічної резорбції  

a) рівномірна 

b) нерівномірна з примальованим розсмоктуванням одного з коренів 

c) ідеопатична 

d) у біфуркації 

e) внаслідок новоутворення 

 

12. Види резорбції 

a) ідеопатична 

b) фізіологічна 

c) внаслідок новоутворення 

d) патологічна 

e) немає правильної відповіді 

 

13. Скільки періодів виділяють у процесі розвитку і формування постійних 

зубів 

a) один 

b) два 

c) три 



d) чотири 

e) п`ять 

 

14. Які періоди виділяють у процесі розвитку і формуванні постійних зубів   

a) 1-й закладення і внутрішньо щелепного формування 

b) 2-й прорізування 

c) 3-й формування коренів і періодонтита 

d) 4-й стабілізації 

e) 5-й розсмоктування коренів 

 

15. Коли починається формування зачатку першого постійного моляру 

a) 3-4 тижня вагітності 

b) 6-7 тижня вагітності 

c)  10-11 тижня вагітності 

d) 20-21 тижня вагітності 

e) 24-25 тижні вагітності 

 

16. Коли починається закладання зачатків постійних різців та іклів 

a) на 4 місяці внутрішньоутробного розвитку 

b) на 5 місяці внутрішньоутробного розвитку 

c) на 6 місяці внутрішньоутробного розвитку 

d) на 7 місяці внутрішньоутробного розвитку 

e) на 8 місяці внутрішньоутробного розвитку 

 

17. Яка кількість постійних зубів закладається в ембріональній період 

a) 4 

b) 6 

c) 8 

d) 12 

e) 16 



 

18. Які постійні зуби закладаються у постійний період 

a) 11, 21, 31, 41 

b) 11, 12, 21, 22, 31, 41 

c) 11, 12, 21, 22, 31, 32, 41, 42 

d) 11, 12, 16, 21, 22, 26, 31, 32, 36, 41, 42, 46 

e) 11, 12, 13, 16, 21, 22, 23, 26, 31, 32, 33, 36, 41, 42, 43, 46 

 

19. Найпершими мінералізуються  

a) центральні різці 

b) ікла 

c) перші моляри 

d) латеральні різці 

e) перші пре моляри 

 

20.У процесі формування коренів постійного і тимчасового зуба на 

рентгенограмі розрізняють стадії  

a) п`ять 

b) чотири 

c) три 

d)  дві 

e) одну 

 

21. У процесі формування коренів постійного і тимчасового зуба на 

рентгенограмі розрізняють стадії  

a) незавершеного росту кореня в довжину 

b) несформованої верхівки кореня  

c) незакритої верхівки кореня 

d) несформованого періодонту 

e) сформованого кореня і періодонту 



 

 

22. В яких одиницях проводиться розрахунок розповсюдженості карієсу 

зубів? 

a) цілим числом; 

b) %; 

c) мл; 

d) мг; 

e) бали. 

 

23. В яких одиницях проводиться розрахунок інтенсивності карієсу у одного 

пацієнта? 

a) цілим числом; 

b) %; 

c) мл; 

d) мг; 

e) бали. 

 

24. Показник інтенсивності карієсу дорослої людини характеризується: 

a) КПВ+кп 

b) КПВ 

c) КПп; 

d) КПВ+кпп; 

e) кпп. 

 

25. В якому прикусі розраховується індекс КПВ? 

a) тимчасовому; 

b) змінному; 

c) постійному; 

d) тимчасовому та змінному; 



e) постійному та змінному. 

 

26. В якому прикусі розраховується індекс кп? 

a) тимчасовому; 

b) змінному; 

c) постійному; 

d) тимчасовому та змінному; 

e) постійному та змінному. 

 

27. При недостатній профілактиці та появі при цьому нових каріозних 

порожнин, пломб та видалених зубів, використовується наступний показник: 

a) інтенсивність карієсу; 

b) розповсюдженість; 

c) приріст інтенсивності карієсу; 

d) редукція карієсу; 

e) немає правильної відповіді. 

 

28. Який індекс карієсу застосовують при обчисленні, враховуючи терміни 

прорізування та зміни зубів, якщо дитині 10 років? 

a) КПВ; 

b) КПВ+кп; 

c) кпп; 

d) КПп; 

e) немає правильної відповіді. 

 

29. Який індекс карієсу необхідно застосувати в цьому випадку 

                          C 

   V IV III II I  I II III IV V  

   V IV III II I  I II III IV V                   ? 

                                    C 



a) КПВ; 

b) КПВ+кп; 

c) кпп; 

d) немає правильної відповіді; 

e) всі відповіді вірні. 

 

30. Який індекс карієсу необхідно застосувати в цьому випадку 

       P                              C 

6 V IV III II I  I II III IV V 6 

6 V IV III II 1 1 II III IV V 6       ? 

       C 

a) КПВ; 

b) КПВ+кп; 

c) кпп; 

d) немає правильної відповіді; 

e) всі відповіді вірні. 

 

31. Який індекс карієсу застосовують при обчисленні, враховуючи терміни 

прорізування та зміни зубів, якщо дитині 3 роки? 

a) КПВ; 

b) КПВ+кп; 

c) кпп; 

d) КПп; 

e) всі відповіді вірні. 

 

32. КПУ (з) – це індекс: 

a) інтенсивності карієсу тимчасових зубів; 

b) інтенсивності карієсу постійних зубів; 

c) інтенсивності карієсу поверхонь; 

d) гігієнічний; 



e) парадонтологічний. 

 

33. Інтенсивність карієсу зубів у дітей до 3-х років оцінюється за допомогою 

індексу: 

a) КПВ; 

b) кпв; 

c) кп; 

d) ІГР-У; 

e) КПВ і кп. 

 

34. Інтенсивність карієсу в період зміни зубів оцінюється за допомогою 

індексу: 

a) КПВ; 

b) кпв; 

c) кп; 

d) ІГР-У; 

e) КПВ і кп. 

 

35. Індекс КПВ це: 

a) сума каріозних, пломбованих та видалених постійних зубів у однієї 

дитини; 

b) сума каріозних, пломбованих порожнин та видалених постійних зубів у 

однієї дитини; 

c) сума каріозних, пломбованих тимчасових зубів у однієї дитини; 

d) сума каріозних, пломбованих порожнин у тимчасових зубах у однієї 

дитини; 

e) сума каріозних, пломбованих та видалених постійних зубів і каріозних 

та пломбованих тимчасових зубів у однієї дитини. 

 

36. Індекс кп це: 



a) сума каріозних, пломбованих та видалених постійних зубів у однієї 

дитини; 

b) сума каріозних, пломбованих порожнин та видалених постійних зубів у 

однієї дитини; 

c) сума каріозних, пломбованих тимчасових зубів у однієї дитини; 

d) сума каріозних, пломбованих порожнин у тимчасових зубах у однієї 

дитини; 

e) сума каріозних, пломбованих та видалених постійних зубів і каріозних 

та пломбованих тимчасових зубів у однієї дитини. 

 

37. Індекс КПВ+кп це: 

a) сума каріозних, пломбованих та видалених постійних зубів у однієї 

дитини; 

b) сума каріозних, пломбованих порожнин та видалених постійних зубів у 

однієї дитини; 

c) сума каріозних, пломбованих тимчасових зубів у однієї дитини; 

d) сума каріозних, пломбованих порожнин у тимчасових зубах у однієї 

дитини; 

e) сума каріозних, пломбованих та видалених постійних зубів і каріозних 

та пломбованих тимчасових зубів у однієї дитини. 

 

38. Перерахуйте індекси карієсу, які розраховуються для тимчасового 

прикусу: 

a) КПВ; 

b) кп; 

c) КПВ+кп; 

d) КПпВ; 

e) кпп. 

 

39. Перерахуйте індекси карієсу, які розраховуються для змінного прикусу: 



a) КПВ; 

b) кп; 

c) КПВ+кп; 

d) КПпВ+кпп; 

e) кпп. 

 

40. Перерахуйте індекси карієсу, які розраховуються для тимчасового 

прикусу: 

a) КПВ; 

b) кп; 

c) КПВ+кп; 

d) КПпВ; 

e) кпп. 

 

41. Значення індексу КПпВ по відношенню до значення індексу КПВ може 

бути: 

a) більшим; 

b) меншим; 

c) рівним; 

d) всі відповіді вірні. 

 

42. Який індекс карієсу застосовують при обчисленні, враховуючи терміни 

прорізування та зміни зубів, якщо дитині 15 років? 

a) кпп; 

b) КПВ; 

c) КПВ+кп; 

d) КПп; 

e) всі відповіді вірні. 

 

43. Який індекс карієсу необхідно застосувати в цьому випадку 
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a) КПВ; 

b) КПВ+кп; 

c) кпп; 

d) КПп; 

e) немає правильної відповіді. 

 

44. Ураженість карієсом твердих тканин зубів оцінюється за допомогою 

індексів: 

a) КПВ (з); 

b) ІГР-У; 

c) РНР; 

d) КПВ (п); 

e) всі відповіді вірні. 

 

45. До основних індексів карієсу відносяться: 

a) РМА, КПІ, ПІ, CPITN; 

b) індекс Федорова-Володкіної, Пахомова; 

c) розповсюдженість карієсу, інтенсивність карієсу, приріст інтенсивності 

карієсу, редукція карієсу; 

d) індекс Гріна-Верміліона, РМА; 

e) немає правильної відповіді. 

 

 

 

46. При визначенні якого з перерахованих гігієнічних індексів не 

застосовується барвник? 



a) Пахомова 

b) Гріна-Вермільона 

c) Наві 

d) Сілнес-Лоу 

e) Турески 

 

47. За скільки бальною шкалою проводять кількісну оцінку індексу 

Федорова-Володкіної? 

a) чотири  

b) три 

c) ”ять 

d) два 

e) один 

 

48. За скільки бальною шкалою проводять якісну оцінку індексу Федорова-

Володкіної? 

a) чотири.  

b) три 

c) ”ять 

d) два 

e) один 

 

49. Гігієнічні індекси ділять на певну кількість груп: 

a) 2 

b) 4 

c) 3 

d) 1  

e) 5 

 



50. Який індекс використовують для оцінки зубного нальоту у дітей раннього 

віку (від прорізування тимчасових зубів до 3-х років)? 

a) Пахомова 

b) Гріна-Вермільона 

c) Наві 

d) Сілнес-Лоу 

e) Кузьміної 

 

 

 

51. У дітей 3-х років гігієнічний стан порожнини рота оцінюється за 

допомогою індексу: 

a) Федорова-Володкіної  

b) Гріна-Вермільона 

c) Наві 

d) Сілнес-Лоу 

e) кп (п) 

 

52. При визначенні індексу гігієни РНР визначають зубний наліт за: 

a) Карієсогенністю 

b) Інтенсивністю 

c) Локалізацією 

d) Товщиною 

e) Розповсюдженістю 

 

53. Найбільш інформативним при визначенні гігієнічного стану порожнини 

рота у дорослих є індекс: 

a) Федорова-Володкіної 

b) Гріна-Вермільона 

c) Наві 



d) Сілнес-Лоу 

e) Кузьміної 

 

54. Індекс Федорова-Володкіної застосовується для визначення: 

a) Інтенсивності карієсу 

b) Зубного нальоту 

c) Кровоточивості ясен 

d) Зубного каменю 

e) Розповсюдженості карієсу 

 

55. Індекс Сілнес-Лоу застосовується для визначення: 

a) Інтенсивності карієсу 

b) Зубного нальоту 

c) Кровоточивості ясен 

d) Зубного каменю 

e) Розповсюдженості карієсу 

 

56. Який індекс належить по другої групи, що оцінюють товщину зубної 

бляшки? 

a) Пахомова 

b) Гріна-Вермільона 

c) Наві 

d) Сілнес-Лоу 

e) Турески 

 

57. Який з перерахованих гігієнічних індексів не використовуються після 3-х 

років? 

a) Сілнес-Лоу 

b) Кузьміної 

c) Пахомова 



d) Гріна-Вермільона 

e) Федорова-Володкіної 

 

58. За допомогою яких допоміжних засобів проводять оцінку гігієнічного 

індексу Сілнес-Лоу? 

a) Візуально 

b) Ґудзиковий зонд 

c) Стоматологічний зонд 

d) Барвник 

e) Флуоресцентної лампи 

 

59. При визначенні гігієнічного стану порожнини рота за допомогою індексу 

Федорова-Володкіної забарвлюються: 

a) Вестибулярні поверхні 6 верхніх фронтальних зубів 

b) Вестибулярні поверхні 6 нижніх фронтальних зубів 

c) Язикові поверхні перших постійних молярів 

d) Вестибулярні поверхні верхніх та нижніх різців 

e) Вестибулярні поверхні верхніх та нижніх іклів 

 

60. Який з перерахованих індексів не відноситься до гігієнічних? 

a) Пахомова 

b) Гріна-Вермільона 

c) Наві 

d) Сілнес-Лоу 

e) РМА 

 

61. Індекс Гріна-Вермільона застосовується для визначення: 

a) Інтенсивності карієсу 

b) Зубного нальоту 

c) Кровоточивості ясен 



d) Зубного каменю 

e) Розповсюдженості карієсу 

 

62. Гігієнічний стан порожнини рота у дорослих пацієнтів визначається за 

допомогою індексів: 

a) Пахомова 

b) Гріна-Вермільона 

c) Наві 

d) Сілнес-Лоу 

e) Федорова-Володкіної 

 

63. Які з перерахованих індексів використовують для визначення стану 

гігієни порожнини рота?  

a) КПІ 

b) Пахомова 

c) РМА 

d) Гріна-Вермільона 

e) Сілнес-Лоу 

f) Рамфьєрда 

g) Наві 

 

64. Які з перерахованих індексів використовують для визначення стану 

гігієни порожнини рота? 

a) КПІ, Пахомова, РМА, Гріна-Вермільона, Сілнес-Лоу, Рамфьєрда, Наві 

b) КПІ, Пахомова, РМА, Сілнес-Лоу, Рамфьєрда 

c) Пахомова, Гріна-Вермільона, Сілнес-Лоу, Рамфьєрда, Наві, Федорова-

Володкіної 

d) CPITN, Пахомова, РМА, Гріна-Вермільона, Сілнес-Лоу, Рамфьєрда, PI 

e) CPITN, Пахомова, РМА, Федорова-Володкіної, Сілнес-Лоу, PI 

 



65. Які з перерахованих індексів не застосовуються для визначення стану 

гігієни порожнини рота? 

a) Пахомова, Гріна-Вермільона, Сілнес-Лоу, Рамфьєрда, Наві 

b) КПІ, CPITN, РМА, РМА (Парма), РІ 

c) Пахомова, Гріна-Вермільона, Сілнес-Лоу, Рамфьєрда, Наві, Федорова-

Володкіної 

d) Турески, Пахомова, Гріна-Вермільона, Сілнес-Лоу, Рамфьєрда 

e) Пахомова, Федорова-Володкіної, Сілнес-Лоу 

 

66. Гігієнічний індекс Федорова-Володкіної визначає: 

a) Стан запалення ясен 

b) Кількісну оцінку гігієнічного стану порожнини рота 

c) Якісну оцінку гігієни порожнини рота 

d) Всі відповіді вірні 

e) Немає правильної відповіді 

 

67. Для визначення зубного нальоту за допомогою гігієнічних індексів 

використовують барвники: 

a) Фуксин 

b) Метиленовий-синій 

c) Розчин Шилера-Писарєва 

d) Еритрозин 

e) Всі відповіді вірні 

 

68. Які компоненти входять до складу розчина Шилера-Писарєва? 

a) Йодид калію 

b) Дистильована вода 

c) Спиртовий розчин йоду 

d) Хлорид калію 

e) Кристалічний йод 



 

69. Рівні гігієни при визначенні гігієнічного індексу за Федоровим-

Володкіною: 

a) Відмінний 

b) Дуже добрий 

c) Добрий 

d) Задовільний 

e) Незадовільний 

f) Поганий 

g) Дуже поганий 

h) Всі відповіді вірні 

 

70. Які з перерахованих критеріїв відповідають індексу Федорова-Володкіної 

при його визначенні? 

a) Зубний наліт не виявлено 

b) Забарвлення 1/4 

c) Забарвлення 1/3 

d) Забарвлення 1/2 

e) Забарвлення 3/4 

f) Забарвлення 2/3 

g) Забарвлення усієї поверхні коронки зуба 

 

71. Якісна оцінка гігієни порожнини рота за допомогою індексу Федорова-

Володкіної відповідає: 

a) 0 балів – відсутність забарвлення  

b) 1 бал – відсутність забарвлення 

c) 2 бали – слабке забарвлення 

d) 3 бали – інтенсивне забарвлення 

e) 4 бали – дуже інтенсивне забарвлення 

 



72. За допомогою гігієнічного індексу Гріна-Вермільона можна оцінити: 

a) Зубний наліт 

b) Над’ясеневий зубний камінь 

c) Під’ясеневий зубний камінь 

d) Кровоточивість ясен 

e) Глибину зубо-ясеневих кишень 

 

73. Індекс Сілнес-Лоу враховує товщину зубної бляшки на поверхнях: 

a) Вестибулярній та язиковій 

b) Язиковій та контактній (медіальній) 

c) Язиковій та контактній (дистальній) 

d) Вестибулярній, язиковій та обох контактних 

e) Вестибулярній та обох контактних 

 

74. Коди і критерії оцінки зубного нальоту при визначенні індексу Гріна-

Вермільйона: 

a) 0 – наліт відсутній 

b) 1 – м’який зубний наліт, покриває не більше 1/4 поверхні зуба  

c) 1 – м’який зубний наліт, покриває не більше 1/3 поверхні зуба 

d) 2 – м’який зубний наліт, покриває більше 1/3 , але менше 2/3 поверхні 

коронки 

e) 3 – м’який зубний наліт, покриває більше 2/3 поверхні зуба 

f) 4 – м’який зубний наліт, покриває більше 3/4 поверхні зуба  

g) 5 – м’який зубний наліт, покриває всю поверхню зуба 

 

75. Рівень гігієни при визначенні індексу Гріна-Вермільона відповідає: 

a) Відмінний 

b) Дуже добрий 

c) Добрий 

d) Задовільний 



e) Незадовільний 

f) Поганий 

g) Дуже поганий 

h) Всі відповіді вірні 

 

76. Коди і критерії оцінки гігієни у дітей раннього віку при визначенні 

індексу за Кузьміною: 

a) 0 – наліт відсутній 

b) 1 – наліт присутній 

c) 2 – наявність над’ясеневого зубного каменю 

d) 3 – наявність зубного нальоту і над’ясеневого зубного каменю 

 

77. Коди і критерії оцінки які відповідають при визначенні гігієнічного 

індексу Сілнес-Лоу: 

a) 0 – наліт біля шийки зуба зондом не визначається 

b) 1 – наліт візуально не визначається. На кінчику зонда видно грудочку 

нальоту після того, як ним провели біля шийки зуба 

c) 2 – наліт видно оком 

d) 3 – інтенсивне відкладення нальоту на поверхні зуба і у міжзубних 

проміжках 

e) 4 – інтенсивне відкладення нальоту на поверхні зуба та наявність 

мінералізованих зубних відкладень 

 

78. Які зуби та поверхні фарбують при визначенні індексу Федорова-

Володкіної: 

a) Губну поверхню13, 12, 11, 21, 22, 23 

b) Вестибулярні поверхні 16, 11, 26, 31; язикові поверхні 36, 46 

c) Губну поверхню 43, 42, 41, 31, 32, 33 

d) Вестибулярні поверхні 16, 11, 21, 26, 31, 32, 33, 36, 41, 42, 43, 46 

e) Немає правильної відповіді 



 

79. Які зуби та поверхні фарбують при визначенні індексу Гріна-Вермільона: 

a) Губну поверхню13, 12, 11, 21, 22, 23 

b) Вестибулярні поверхні 16, 11, 26, 31; язикові поверхні 36, 46 

c) Губну поверхню 43, 42, 41, 31, 32, 33 

d) Вестибулярні поверхні 16, 11, 21, 26, 31, 32, 33, 36, 41, 42, 43, 46 

e) Немає правильної відповіді 

 

80. Які зуби та поверхні фарбують при визначенні індексу Пахомова: 

a) Губну поверхню13, 12, 11, 21, 22, 23 

b) Вестибулярні поверхні 16, 11, 26, 31; язикові поверхні 36, 46 

c) Губну поверхню 43, 42, 41, 31, 32, 33 

d) Вестибулярні поверхні 16, 11, 21, 26, 31, 32, 33, 36, 41, 42, 43, 46 

e) Немає правильної відповіді 

 

81. Які зуби та поверхні фарбують при визначенні індексу Кузьміної: 

a) 83, 82, 81, 71, 72, 73 

b) 52, 51, 61, 71, 72, 81 

c) 51, 52 

d) 52, 51, 61, 62, 71, 72, 81, 82 

e) Правильної відповіді немає 

 

82. Який з компонентів зубної пасти не впливає на мікроорганізми зубної 

бляшки? 

a) ферменти; 

b) фториди; 

c) хлоргексидин; 

d) пірофосфат; 

e) триклозан. 

 



83. За допомогою яких індексів визначається ефективність профілактики 

захворювань пародонту? 

a) КПУ; 

b) РМА; 

c) проби Шилера-Писарєва; 

d) CPITN 

e) Федорова-Володкіної. 

 

84. Які показники пародонтального статусу враховує комунальний 

пародонтальний індекс (СРІ): 

a) Наявність зубного нальоту 

b) Кровоточивість ясен 

c) Товщину зубного нальоту 

d) Зубний камінь 

e) Пародонтальні кишені 

 

85. Після проведення індексів CPITN і CPI, можна розрахувати: 

a) Гігієнічний стан порожнини рота 

b) Розповсюдженість захворювань пародонту 

c) Інтенсивність захворювань пародонту 

d) Товщину зубного нальоту 

e) Площу зубного нальоту 

  

86. Для діагностики стану тканин пародонту застосовується індекси: 

a) КПІ 

b) Федорова-Володкіної 

c) CPITN 

d) КПВ 

e) РНР 

f) РМА 



 

87. При визначенні індексу CPI реєструються такі значення: 

a) Зубний наліт, зубний камінь, кровоточивість ясен 

b) Зубний наліт, кровоточивість ясен, пародонтальна кишеня  

c) Зубний наліт, кровоточивість ясен, зубний камінь 

d) Зубний камінь, пародонтальна кишеня, рухомість зубів 

e) Зубний камінь, кровоточивість ясен, пародонтальна кишеня 

 

88. Індекс CPITN реєструє такі ознаки: 

a) Зубний наліт, зубний камінь 

b) Кровоточивість, зубний камінь 

c) Зубний камінь, пародонтальні кишені 

d) Кровоточивість, зубний камінь, пародонтальні кишені 

e) Немає правильної відповіді 

 

89. При визначенні яких пародонтальних індексів не застосовується 

забарвлення ясен? 

a) ГІ 

b) ПІ 

c) РМА (Parma) 

d) СРІТN 

e) КПІ 

 

90. Який розчин застосовують при визначенні індексу РМА в модифікації 

Парма: 

a) Метиленовий синій 

b) Фуксин 

c) Еритрозин 

d) Шилера-Писарєва 

e) Бриліантовий-зелений 



 

91. При проведенні пародонтального індексу РМА в модифікації Парма, 

запалені ділянки ясен мають коричневе забарвлення за рахунок наявності: 

a) Ліпідних відкладень 

b) Глікогену 

c) Тучних клітин 

d) Вільних радикалів 

e) Сольових відкладень 

 

92. При проведенні якого з індексів, використовується барвник для оцінки 

стану тканин пародонту? 

a) ГІ 

b) РІ 

c) РМА в модифікації Парма 

d) КПІ 

e) CPITN 

 

93. Методика визначення комплексного пародонтального індексу (КПІ), 

проводиться з застосуванням: 

a) Розчину метиленового синього 

b) Розчину Шилера-Писарєва 

c) Візуально 

d) Розчин фуксину 

e) Розчин еритрозину 

 

94. Індекс РМА визначається в одиницях: 

a) Відносних 

b) Абсолютних 

c) % 

d) Балах 



e) Цілим числом 

 

95. За допомогою індексу РМА визначають: 

a) Зубний камінь над`ясеневий 

b) Зубний наліт 

c) Зубний камінь під`ясеневий 

d) Ступінь запалення ясен 

e) Зубоясенева кишеня 

 

96. Для діагностики стану тканин пародонту застосовується індекс: 

a) КПВ 

b) Федорова-Володкіної 

c) Гріна-Верміліона 

d) CPITN 

e) Пахомова 

 

97. Для діагностики стану тканин пародонту застосовується індекс: 

a) Пахомова 

b) Федорова-Володкіної 

c) КПВ 

d) Гріна-Верміліона 

e) РМА 

 

98. З якого віку визначають індекс CPITN? 

a) 5 років 

b) 10 років 

c) 12 років 

d) 15 років 

e) 8 років 

 



99. При проведенні пародонтального індексу CPITN застосовується: 

a) Стоматологічний оглядовий набір 

b) Візуально 

c) Барвник 

d) Ґудзиковий зонд 

e) Люмінесцентна лампа 

 

100. При проведенні якого з пародонтальних індексів, використовується 

ґудзиковий зонд? 

a) РМА 

b) КПІ 

c) CPITN 

d) РІ 

e) РМА в модифікації Парма 

 

101. При визначенні індексу РМА в модифікації Парма забарвлюється 

поверхня ясен в ділянці: 

a) Фронтальних зубів нижньої щелепи 

b) Фронтальних зубів верхньої щелепи 

c) Всіх верхніх зубів 

d) Всіх зубів верхньої та нижньої щелеп 

e) Всіх нижніх зубів 

 

102. Що враховують при проведенні пародонтального індексу CPITN, на 

відміну від індексу СРІ? 

a) Кровоточивість ясен 

b) Зубний камінь 

c) Потреба в лікуванні 

d) Запалення ясен 

e) Нічим не відрізняються 



 

103. Що не враховують при проведенні пародонтального індексу CPI, на 

відміну від індексу CPITN? 

a) Потреба в лікуванні 

b) Кровоточивість ясен 

c) Зубний камінь 

d) Запалення ясен 

e) Нічим не відрізняються 

 

104. Який з перерахованих індексів є індексом ВООЗ? 

a) РМА 

b) РІ 

c) CPITN 

d) Гріна-Вермільйона 

e) Сілнес-Лоу 

 

105. Ключовою віковою групою для оцінки стану тканин пародонту є вік 

(років): 

a) 6 

b) 12 

c) 15 

d) 35-44 

e) 65 

 

106. Які показники пародонтального статусу враховує комунальний 

пародонтальний індекс (СРІ): 

a) Наявність зубного нальоту 

b) Кровоточивість ясен 

c) Товщину зубного нальоту 

d) Зубний камінь 



e) Пародонтальні кишені 

 

107. Після проведення індексів CPITN і CPI, можна розрахувати: 

a) Гігієнічний стан порожнини рота 

b) Розповсюдженість захворювань пародонту 

c) Інтенсивність захворювань пародонту 

d) Товщину зубного нальоту 

e) Площу зубного нальоту 

  

108. Для діагностики стану тканин пародонту застосовується індекси: 

a) КПІ 

b) Федорова-Володкіної 

c) CPITN 

d) КПВ 

e) РНР 

f) РМА 

 

109. При визначенні індексу CPI реєструються такі значення: 

a) Зубний наліт, зубний камінь, кровоточивість ясен 

b) Зубний наліт, кровоточивість ясен, пародонтальна кишеня  

c) Зубний наліт, кровоточивість ясен, зубний камінь 

d) Зубний камінь, пародонтальна кишеня, рухомість зубів 

e) Зубний камінь, кровоточивість ясен, пародонтальна кишеня 

 

110. Індекс CPITN реєструє такі ознаки: 

a) Зубний наліт, зубний камінь 

b) Кровоточивість, зубний камінь 

c) Зубний камінь, пародонтальні кишені 

d) Кровоточивість, зубний камінь, пародонтальні кишені 

e) Немає правильної відповіді 



 

111. При визначенні яких пародонтальних індексів не застосовується 

забарвлення ясен? 

a) ГІ 

b) ПІ 

c) РМА (Parma) 

d) СРІТN 

e) КПІ 

 

112. При визначенні яких пародонтальних індексів застосовується барвник? 

a) ГІ 

b) ПІ 

c) РМА (Parma) 

d) СРІТN 

e) КПІ 

 

113. При проведенні комплексного пародонтального індексу (КПІ) в віці 3-4 

років обстежують такі зуби: 

a) 54, 52, 64, 72, 74, 84 

b) 55, 51, 65, 71, 75, 85 

c) 55, 65, 75, 85 

d) 51, 61, 71, 81 

e) 55, 52, 65, 72, 75, 85 

 

 

 

 

 

 



114. Який індекс застосовується при заповненні карти ВООЗ при оцінці стану 

тканин пародонту? 

a) ПІ 

b) СРІ 

c) РМА 

d) РМА (Парма) 

e) Федорова-Володкіної 

 

115. Який спеціальний інструмент застосовується при визначенні 

пародонтального індексу  рекомендованого ВООЗ? 

a) Градуйований зонд 

b) Ґудзиковий зонд 

c) Стоматологічний зонд 

d) Екскаватор 

e) Флуоресцентна лампа 

 

116. Який вміст фтору в питній воді відповідає значенням норми по ВООЗ? 

a) 0,8-1,2 мг/л 

b) 0,5-1,2 мг/л 

c) 0,5-1,5 мг/л 

d) 1,2-1,7 мг/л 

e) 0,2-1,0 мг/л 

 

117. Якими буквами пишуть прізвище, ім’я, по-батькові пацієнта при 

заповненні карти ВООЗ? 

a) Прописними 

b) Друкованими 

c) Цифровим кодом 

d) Немає правильної відповіді 

e) Всі відповіді вірні  



 

118. Що враховують при проведенні пародонтального індексу CPITN, на 

відміну від індексу СРІ? 

a) Кровоточивість ясен 

b) Зубний камінь 

c) Потреба в лікуванні 

d) Запалення ясен 

e) Нічим не відрізняються 

 

119. Що не враховують при проведенні пародонтального індексу CPI, на 

відміну від індексу CPITN? 

a) Потреба в лікуванні 

b) Кровоточивість ясен 

c) Зубний камінь 

d) Запалення ясен 

e) Нічим не відрізняються 

 

120. Який з перерахованих індексів є індексом ВООЗ? 

a) РМА 

b) РІ 

c) CPITN 

d) Гріна-Вермільйона 

e) Сілнес-Лоу 

 

121. З якого віку проводять визначення індексу CPITN? 

a) 7 років 

b) 15 років 

c) 17 років 

d) 21 рік 

e) 10 років 



 

122. Виберіть рівень оцінки, який відповідає низькій інтенсивності карієсу 

ВООЗ за індексом КПВ у 12-річних дітей? 

a) 1,2-2,6 

b) 3,0-4,0 

c) 4,5-6,5 

d) 12,-14,0 

e) 2,6-3,2 

 

123. Індекс КПВ розраховується в: 

a) Тимчасовому прикусі 

b) Змінному прикусі 

c) Постійному прикусі 

d) Тимчасовому та змінному прикусах 

e) Змінному та постійному прикусах 

 

124. Показник інтенсивності дорослої людини характеризується індексом: 

a) КПВ+кп 

b) КПВ 

c) кп 

d) КПВп+кпп 

e) кпп 

 

125. При підрахунку інтенсивності карієсу у дітей з тимчасовим прикусом 

застосовується індекс: 

a) КПВп+кпп 

b) КПВ 

c) кп 

d) КПВ+кп 

e) Всі відповіді вірні 



 

126. При підрахунку інтенсивності карієсу у дітей зі змінним прикусом 

застосовується індекс:  

a) кпп 

b) кп 

c) КПВ 

d) КПВ+кп 

e) Немає правильної відповіді 

 

127. Скільки рівнів інтенсивності карієсу зубів виділяється за ВООЗ? 

a) 5 

b) 4 

c) 3 

d) 2 

e) 1 

 

128. Яке відсоткове співвідношення розповсюдженості карієсу у дітей 12-

річного віку, відповідає низькому рівню інтенсивності? 

a) 0-15% 

b) 0-30% 

c) 31-80% 

d) 15-30% 

e) Немає правильної відповіді 

 

129. Яка реєстраційна карта застосовується при обстеженні дітей до 15 років? 

a) Амбулаторна 

b) Спрощена реєстраційна карта ВООЗ 

c) Розширена реєстраційна карта ВООЗ 

d) Карта диспансерного обліку 

e) Немає правильної відповіді 



 

130. Ключовою віковою групою для оцінки стану тканин пародонту є вік 

(років): 

a) 6 

b) 12 

c) 15 

d) 35-44 

e) 65 

 

 

131. Перерахувати етапи епідеміологічного обстеження за методикою ВООЗ: 

a) Первинний 

b) Вторинний 

c) Підготовчий 

d) Третинний 

e) Обстеження 

f) Порівняльний 

g) Оцінка результатів 

 

132. Перерахувати етапи епідеміологічного обстеження за методикою ВООЗ: 

a) Первинний, вторинний, третинний 

b) Підготовчий, обстеження, оцінка результатів 

c) Порівняльний, поточний, кінцевий 

d) Первинний, підготовчий, обстеження 

e) Порівняльний, обстеження, оцінка результатів 

 

133. Послідовність етапів епідеміологічного обстеження за методикою 

ВООЗ: 

a) Первинний, вторинний, третинний 

b) Порівняльний, поточний, кінцевий  



c) Підготовчий, обстеження, оцінка результатів 

d) Оцінка результатів, підготовчий, обстеження 

e) Обстеження, підготовчий, оцінка результатів 

 

134. До якого рівня розповсюдженості карієсу зубів відноситься група 12-

річних дітей з показником 30%? 

a) Високий 

b) Помірний 

c) Середній 

d) Низький 

e) Дуже низький 

 

135. До якого рівня розповсюдженості карієсу зубів відноситься група 12-

річних дітей з показником 50%? 

a) Низький 

b) Дуже низький  

c) Помірний 

d) Середній 

e) Високий 

 

136. До якого рівня розповсюдженості карієсу зубів відноситься група 12-

річних дітей з показником 75%? 

a) Помірний 

b) Високий 

c) Дуже низький 

d) Середній 

e) Низький 

 

137. До якого рівня розповсюдженості карієсу зубів відноситься група 12-

річних дітей з показником 85%? 



a) Високий 

b) Помірний 

c) Середній 

d) Низький 

e) Дуже низький 

 

138. До якого рівня розповсюдженості карієсу зубів відноситься група 12-

річних дітей з показником 90%? 

a) Дуже низький 

b) Низький 

c) Помірний 

d) Середній 

e) Високий 

 

139. При епідеміологічному обстеженні 12-річних дітей міста за методикою 

ВООЗ індекс інтенсивності карієсу (КПВ) склав 1,1. Визначте рівень 

інтенсивності карієсу зубів. 

a) Дуже низький 

b) Низький 

c) Помірний 

d) Середній 

e) Високий 

 

140. При епідеміологічному обстеженні 12-річних дітей міста за методикою 

ВООЗ індекс інтенсивності карієсу (КПВ) склав 2,1. Визначте рівень 

інтенсивності карієсу зубів. 

a) Високий 

b) Помірний 

c) Середній 

d) Низький 



e) Дуже низький 

 

141. При епідеміологічному обстеженні 12-річних дітей міста за методикою 

ВООЗ індекс інтенсивності карієсу (КПВ) склав 3,3. Визначте рівень 

інтенсивності карієсу зубів. 

a) Дуже низький 

b) Низький 

c) Помірний 

d) Середній 

e) Високий 

 

142. При епідеміологічному обстеженні 12-річних дітей міста за методикою 

ВООЗ індекс інтенсивності карієсу (КПВ) склав 5,2. Визначте рівень 

інтенсивності карієсу зубів. 

a) Дуже низький 

b) Низький 

c) Помірний 

d) Середній 

e) Високий 

 

143. Для визначення ступеню тяжкості каріозного процесу у пацієнта або у 

групи обстежених застосовується індекс: 

a) Розповсюдженість карієсу 

b) Приріст інтенсивності карієсу 

c) Потреба в санації 

d) Інтенсивність карієсу 

e) Рівень розповсюдженості 

 

144. Які рівні оцінки інтенсивності карієсу зубів за індексом КПВ у 12-річних 

дітей виділяє ВООЗ? 



a) Високий 

b) Помірний 

c) Середній 

d) Низький 

e) Дуже низький 

f) Дуже високий 

 

145. Які рівні оцінки інтенсивності карієсу зубів за індексом КПВ у 12-річних 

дітей виділяє ВООЗ? 

a) Дуже високий, високий, помірний, низький, дуже низький 

b) Дуже низький, низький, середній, високий, дуже високий 

c) Низький, помірний, високий, дуже високий 

d) Дуже низький, низький, середній, високий 

e) Низький, середній, високий 

 

146. Які вікові групи запропоновані ВООЗ для обстеження? 

a) 1-2, 6, 17-18, 19-20 років 

b) 5-6, 12, 15, 35-44, 65-74 років 

c) 12-15, 35-45 років 

d) 5, 15, 25, 35 років 

e) 5, 12, 15, 25, 45 років 

 

147. Які вікові групи запропоновані ВООЗ для обстеження? 

a) 5-6 років 

b) 10 років 

c) 12 років 

d) 15 років 

e) 25 років 

f) 35-44 роки 

g) 65-74 років 



 

148. Після проведення індексів CPITN і CPI, можна розрахувати: 

a) Гігієнічний стан порожнини рота 

b) Розповсюдженість захворювань пародонту 

c) Інтенсивність захворювань пародонту 

d) Товщину зубного нальоту 

e) Площу зубного нальоту 

 

149. Вкажіть які з перерахованих етапів відповідають обстеженню 

порожнини рота по ВООЗ: 

a) Загальний вигляд шкіряного покриву 

b) Лімфатичні вузли 

c) Червона облямівка губ 

d) Слизова оболонка порожнини рота 

e) Тверді тканини зубів 

f) Комплексний пародонтальний індекс, втрата прикріплення 

g) Щелепно-лицьові аномалії 

 

150. Які показники пародонтального статусу враховує комунальний 

пародонтальний індекс (СРІ): 

a) Наявність зубного нальоту 

b) Кровоточивість ясен 

c) Товщину зубного нальоту 

d) Зубний камінь 

e) Пародонтальні кишені 

 

151. Перед епідеміологічним оглядом пацієнта по ВООЗ, необхідно 

закодувати такі поняття: 

a) професія, дослідник; 

b) антропометричні дані, вік, професія, місцевість проживання; 



c) професія, національність, місцевість проживання, дослідник; 

d) національність, місцевість проживання, дослідник; 

e) місцевість проживання, дослідник. 

 

152. Основні показники карієсу зубів: 

a) розповсюдженість карієсу; 

b) приріст інтенсивності карієсу; 

c) потреба в санації; 

d) інтенсивність карієсу; 

e) рівень розповсюдженості; 

f) редукція карієсу. 

 

153. Який з перерахованих мікроорганізмів є найбільш активним в 

виникненні карієсогенної ситуації в порожнині рота: 

a) St. mutans 

b) St. mitis 

c) St. sanguis 

d) St. salivarius 

e) Candida albicans 

 

154. В виникненні каріозного процесу важливу роль відіграють властивості 

мікроорганізмів: 

a) Викликати дисбактеріоз 

b) Утворення органічних кислот 

c) Стійкість до антибіотиків 

d) Утворення лужних сполук 

e) Всі відповіді вірні 

 

155. При незадовільній гігієні порожнини рота Ph ротової рідини: 

a) Знижується 



b) Підвищується 

c) Не змінюється 

 

156. Значення Ph зубного нальоту, яке оцінюється як критичне, складає: 

a) 7,0-7,5 

b) 6,2-6,5 

c) 5,5-5,7 

d) 6,5-7,0 

e) 5,0-5,5 

 

157. Через який час відновлюється протравлена кислотою ділянка емалі зуба, 

при високій ремінералізуючій властивості слини: 

a) 3-4 доби 

b) 1-3 доби 

c) 4-5 діб 

d) 5-6 діб 

e) 6-8 діб 

 

158. Яка Ph ротової рідини у нормі? 

a) 0,8-1,55 

b) 7,4-8,0 

c) 1,5-2,5 

d) 2,5-5,56 

e) 6,8-7,4 

 

159. Яка кількість слини виділяється у дорослої людини за добу? 

a) 0,5-1,0 л 

b) 1,0-2,0 л 

c) 0,5-2,0 л 

d) 1,5-2,0 л 



e) 1,5-2,5 л 

 

160. В якому шарі емалі починається процес демінералізації? 

a) Поверхневому 

b) Підповерхневому 

c) Середньому 

d) Глибокому 

e) Всі відповіді вірні 

 

161. Профарбовування ділянки демінералізованої емалі розчином 

метиленового синього відбувається внаслідок: 

a) Зниження Ph зубного нальоту 

b) Підвищення проникності емалі в зоні ураження 

c) Порушення Ca/P співвідношення в емалі 

d) Руйнування поверхневого шару емалі 

e) Відкладення м’якого зубного нальоту 

 

162. Для діагностики вогнищевої демінералізації емалі використовують 

розчин: 

a) Шилера-Писарєва 

b) Еритрозина 

c) 5 % спиртовий розчин йоду 

d) 2 % розчин метиленового синього 

e) Фуксину 

 

163. При визначенні у дитини гігієнічного індексу за Федоровим-Володкіною 

отримали 2,3 бали. Визначте гігієнічний стан порожнини рота. 

a) Добрий 

b) Задовільний 

c) Незадовільний 



d) Поганий 

e) Дуже поганий 

 

164. Який з перерахованих тестів визначає стійкість емалі до дії кислот і 

ремінералізуючі властивості слини: 

a) Федорова-Володкіної 

b) Сілнес-Лоу 

c) РМА 

d) КОШРЕ-тест 

e) ТЕР-тест  

 

165.Який з перерахованих тестів вказує на стійкість емалі до дії кислот? 

a) Федорова-Володкіної 

b) РМА 

c) Сілнес-Лоу 

d) ТЕР-тест 

e) Візуальне 

 

166. Який з перерахованих тестів вказує на показник ступеню розчинності 

емалі зуба при застосуванні демінералізуючого розчину з кислотно-основним  

індикатором кольорової реакції? 

a) Сілнес-Лоу 

b) Федорова-Володкіної 

c) РМА 

d) СRТ-тест 

e) Візуальне 

 

167. Найбільшою карієсогенною дією володіє вуглевод: 

a) Мальтоза 

b) Галактоза 



c) Сахароза 

d) Глікоген 

e) Фруктоза 

 

168. При споживанні вуглеводів найбільш важливим фактором, який 

обумовлює створення карієсогенної ситуації порожнини рота, є: 

a) Тип прийнятого цукру 

b) Кількість прийнятого цукру 

c) Форма прийому цукру 

d) Частота прийому цукру 

e) Швидкість споживання цукру 

 

169. Основними факторами ризику виникнення карієсу є: 

a) Високий вміст фтору в питній воді 

b) Соматичні захворювання 

c) Низький вміст фтору в питній воді 

d) Незадовільна гігієна порожнини рота 

e) Споживання великої кількості вуглеводів 

 

170. Фактори, що призводять до накопичування м’якого зубного нальоту: 

a) Незадовільна гігієна порожнини рота 

b) Надмірне споживання вуглеводів 

c) Споживання твердої їжі 

d) Наявність ортодонтичних конструкцій 

e) Низький вміст фтору в питній воді 

f) Відсутність контактних пунктів між зубами 

 

171. Найбільш резистентні до каріозного ушкодження зони емалі зуба в 

ділянках: 

a) Контактних поверхонь 



b) Шийки зуба 

c) Горбиків 

d) Ріжучого краю 

e) Фісур 

 

172. Найбільш вразливі до каріозного ушкодження зони емалі зуба в 

ділянках: 

a) Контактних поверхонь 

b) Шийки зуба 

c) Горбиків 

d) Ріжучого краю 

e) Фісур 

 

173. В виникненні каріозного процесу важливу роль відіграють властивості 

мікроорганізмів: 

a) Викликати дисбактеріоз 

b) Утворення органічних кислот 

c) Стійкість до антибіотиків 

d) Утворення лужних сполук 

e) Змінюють РН в кислу сторону 

f) Утворення м’якого зубного нальоту 

 

174. При високо вуглеводному харчуванні спостерігається: 

a) Гіперсалівація 

b) Гіпосалівація 

c) Зменшення співвідношення Ca/P 

d) Збільшення співвідношення Ca/P 

e) Підвищення резистентності емалі до дії кислот 

f) Самоочищення зубів 

 



 

 

175. Алгоритм проведення ТЕР-тесту. 

a) На поверхню коронки наносять тампон, змочений у 1% розчині 

метиленового синього 

b) Проводять професійну гігієну ротової порожнини 

c) Через 5 секунд кислоту змивають дистильованою водою 

d) Одним рухом ватного тампона знімають фарбник із поверхні емалі 

e) На вестибулярну поверхню центрального верхнього різця наносять 

краплю 1% розчину хлористоводневої кислоти 

 

176. Вкажіть фактори карієсогенної ситуації: 

a) Зубні нашарування 

b) Збільшена кількість лактобактерій порожнини рота 

c) Знижена ступінь резистентності емалі 

d) Споживання твердої їжі 

e) Знижена в’язкість слини 

f) Знижена кислотність слини 

g) Обмежене споживання вуглеводів 

 

177. Місцеві фактори, які впливають на виникнення карієсогенної ситуації в 

порожнині рота:  

a) М’який зубний наліт;  

b) Ретенція харчових залишків;  

c) Зниження рН ротової рідини;  

d) Життєдіяльність мікроорганізмів;  

e) Збільшення в’язкості ротової рідини.  

 

 

178. Які з перерахованих факторів інгібують карієсогенну ситуацію?  



a) Натуральні продукти харчування;  

b) Високий ступінь мінералізації емалі зубів;  

c) Жорстка їжа;  

d) Знижена кількість лактобактерій;  

e) Обмежене споживання вуглеводів.  

 

179. Назвіть функції , які виконують білки емалі. 

a) Беруть участь у зв’язуванні іонів кальцію і регулюють їх транспорт 

секреторними анамелобластами.  

b) Створюють первинні ділянки нуклеації при формуванні кристалів 

гідроксіапатиту.  

c) Створюють орієнтації кристалів гідроксіапатиту, які ростуть.  

d) Формують середовище, яке забезпечує утворення великих кристалів 

гідроксіапатиту. 

e) Всі відповіді правильні 

 

180. У скільки стадій протікає амелогенез?  

a) Одну.  

b) Дві.  

c) Три.  

d) Чотири.  

e) П’ять  

 

181. Назвіть першу стадію амелогенеза.  

a) Стадія дозрівання (вторинної мінералізації)  

b) Стадія секреції і первинної мінералізації  

c) Стадія остаточного дозрівання (третинна мінералізація)  

d) Диференціювання одонтобластів  

e) Перетворення клітин мезенхіми на фібробласти 

 



182. Назвіть другу стадію амелогенеза? 

a) Стадія дозрівання (вторинної мінералізації)  

b) Стадія секреції і первинної мінералізації  

c) Стадія остаточного дозрівання (третинна мінералізація) 

d) Диференціювання одонтобластів  

e) Перетворення клітин мезенхіми на фібробласти 

 

183. Назвіть третю стадію амелогенеза? 

a) Стадія дозрівання (вторинної мінералізації)  

b) Стадія секреції і первинної мінералізації  

c) Стадія остаточного дозрівання (третинна мінералізація) 

d) Диференціювання одонтобластів  

e) Перетворення клітин мезенхіми на фібробласти 

 

184. Основним джерелом надходження неорганічних речовин  до емалі є.  

a) Пульпа 

b) Вода  

c) Ротова рідина  

d) Періодонт  

e) Дентин  

 

185. Звапнування емалі тимчасових зубів починається:  

a) 6 місяців ембріонального розвитку  

b) 7 місяців ембріонального розвитку  

c) 4-5 місяців ембріонального розвитку  

d) 8 місяців ембріонального розвитку  

e) 9 місяців ембріонального розвитку 

 

 

186. Коли починається найперша мінералізація постійних зубів?  



a) На 2-му місяці життя дитини  

b) На 9-му місяці внутрішньоутробного розвитку  

c) В 3роки  

d) На 3 – 4-му місяці життя  

e) 1 рік 

 

187. Які клітини утворюють емаль зуба?  

a) Одонтобласти  

b) Цементобласти  

c) Дентинобласти  

d) Амелобласти 

e) Фібробласти 

 

188. Мінералізація фісур постійних молярів закінчується  після прорізування 

зуба:  

a) Одразу після прорізування  

b) Через 2 - 3 роки   

c) Через 4 – 5 років  

d) Через 6 – 7 років  

e) Через 10 – 12 років. 

 

189. Мінеральну основу емалі зубів складають:  

a) Гідроксиапатит  

b) Карбонатапатит  

c) Фторапатит  

d) Хлорапатит  

e) Всі відповіді правильні  

 

190. Органічну основу зубів складають:  

a) Білки  



b) Вуглеводи  

c) Жири  

d) Лактати  

e) Азот  

f) Всі відповіді правильні 

 

191. Здатність гідроксиапатиту протистояти дії кислоти залежить від 

коефіцієнту: 

a) Са  

b) Na 

c) K 

d) Са/Р  

e) Ва 

 

192. Здорова емаль містить вільної води:  

a) біля 1%  

b) 2%  

c) 3%  

d) 4%  

e) 5% 

 

193. Здорова емаль містить органічних речовин. 

a) 1,2%  

b) 2,5% 

c) 2,7% 

d) 3% 

e) 3,2% 

 

194. Від яких властивостей емалі залежать процеси де- та ремінералізації  

a) Розчинність 



b) Проникність 

c) Щільність 

d) Колір 

e) Мікрорельєф 

 

195. Дентин з неправильним розміщенням колагенових волокон і дентин них 

трубочок, зниженою мінералізацією, це: 

a) первинний дентин 

b) замісний дентин 

c) вторинний дентин 

d) дентин кореневої частини пульпи 

 

196. Напрям колагенових волокон у плащовому дентині: 

a) радіальний 

b) тангенціальний 

c) горизонтальний 

d) немає строгої орієнтації 

 

197. Що називається предентином: 

a) зовнішню частину гіпермінералізованого дентину 

b) внутрішню частину біля пульпарного не мінералізованого дентину 

c) середня частина не мінералізованої емалі 

d) ділянки емалі з низьким ступенем мінералізації 

 

198. При незадовільній гігієні порожнини рота ph ротової рідини 

a) зростає 

b) знижується 

c) не змінюється 

d)  всі відповіді вірні 

e) немає правильної відповіді 



 

199. При якому ph ротової рідини найімовірніше буде розвиватися вогнищева 

де мінералізація емалі ( початковий карієс ) 

a) 7,2 

b) 7,0 

c) 5,5 

d) 7,4 

e) 6,5 

 

200. Яка кількість змішаної слини декретується в нормі за добу 

a) ≈ 1,000 мл 

b) ≈ 1,500 – 2000 мл 

c) ≈ 100 мл 

d) ≈ 4000 мл 

e) ≈ 50 мл 

 

201. До яких форм неорганічних речовин пересичена ротова рідина в нормі, 

що створює оптимальні умови для їх проникнення в емаль зуба 

a) до всіх форм фторидів натрію 

b) до всіх форм фосфату кальцію 

c) пірофосфат 

d) карбонату 

e) всі відповіді вірні 

 

202. Які показники в`язкості ротової рідини відповідають нормі 

a) 0,9-1,0 г/мл 

b) 1,01-1,017 г/мл 

c) 3-3,2 г/мл 

d) 2,5-3,0 г/мл 

e) 3,2-3,5 г/мл 



 

203. Значна в`язкість слини обумовлена наявністю 

a) макроелементів 

b)  мікроелементів 

c) мукопротеїдів 

d) імуноглобуліну 

e) лізоциму 

 

204. В якому процесі бере участь фактор росту епідермісу слини 

a) стимулює ріст аксонів 

b) підтримує нейрони в диференційованому стані 

c) сприяє проліферації фібробластів 

d) сприяє мінералізації тканин зубів пародонту 

e) пригнічує процес мінералізації зубів 

 

205. Який гормон-поліпептид слини сприяє мінералізації твердих тканин 

зубів і пародонту 

a) тразілол 

b) паротин 

c) калікреїн 

d) брадикінін 

e) калідін 

 

206. Які імуноглобуліни є секреторними 

a) Ig A 

b) Ig G 

c) Ig M 

d) Ig E 

e) Ig C 

 



207. Наявністю яких білків слини визначає регуляторну функцію слини 

a) паротину 

b) тразілолу 

c) калекреїнів 

d) фактору росту нервів (ФРН) 

e) фактору росту епідермісу (ФРЕ) 

 

208. Для повноцінної мінералізації емалі зубів в слині повинна бути 

необхідна кількість 

a) іонів кальцію 

b) іонів фосфору 

c) іонів фтору 

d) іонів натрію 

e) іонів хлору 

 

209. Лужна фосфатаза ротової рідини грає важливу роль 

a) стимулює ріст аксонів 

b) в мінералізації і ремінералізації 

c) демінералізації 

d) переносить фосфат на органічну матрицю зуба 

e) пригнічує процес мінералізації зубів 

 

210. Секреція ферментів слинними залозами залежить від  

a) нейрогумолярної регуляції  

b) складу їжі 

c) фізіологічного стану організму 

d) віку 

e) не залежить не від чого 

 

211. Перерахуйте мінеральні елементи, які мають проти каріозну дію 



a) фтор 

b) фосфор 

c) барій 

d) молібден 

e) стронцій 

f) мідь 

g) ванадій 

 

212. До засобів гігієни відноситься: 

a) Зубна щітка 

b) Зубна паста 

c) Зубна нитка 

d) Зубочистка 

e) Міжзубний йоржик 

 

213. В яких одиницях вимірюється абразивність засобів гігієни за 

міжнародною системою оцінки? 

a) г/мм
2
 

b) RDA 

c) мг 

d) % 

e) Бали 

 

214. Який негативний вплив має жувальна гумка на організм людини, при 

невірному застосуванні? 

a) Підвищене слиновиділення 

b) Нейтралізація кислот зубного нальоту  

c) Підвищене виділення шлункового соку 

d) Нормалізація кліренсу сахарози із слини 

e) Механічне очищення порожнини рота 



 

215. Які з перерахованих лікувально-профілактичних засобів є найбільш 

масовими, та володіють протикаріозною дією? 

a) Відбілюючи 

b) Протизапальні 

c) Дезодоруючі 

d) Фторвмісні 

e) Ферментовмісні 

 

216. Дітям двох років для чистки зубів надається перевага: 

a) Зубний порошок 

b) Зубні пасти на основі крейди 

c) Гелеві пасти 

d) Фторвмісні зубні пасти 

e) Всі відповіді вірні 

 

217. Очищаюча дія зубних паст забезпечується компонентами 

a) З’язуючими 

b) Абразивними 

c) Піноутворюючими 

d) Ароматизуючими 

e) Дезодоруючими 

 

218. В якості піноутворюючого компоненту в склад зубних паст вводять: 

a) Дикацьційфосфат 

b) Лаурилсульфат натрію 

c) Поліетиленгліколь 

d) Гідроколоїди 

e) Карбонат кальцію 

 



219. Пластичність та однорідність консистенції зубних паст забезпечується 

наступними компонентами: 

a) Абразивними 

b) Піноутворюючими 

c) З’язуючими 

d) Ароматизуючими 

e) Ферментативними 

 

220. До складу гігієнічних зубних паст вводять такі компоненти: 

a) Абразивні 

b) Сольові 

c) Екстракти лікарських трав 

d) Фториди 

e) Ферменти 

 

221. Для зменшення кровоточивості ясен пацієнтам рекомендують зубну 

пасту, яка має в своєму складі: 

a) Екстракти лікарських трав 

b) Лаурилсульфат натрію 

c) Поліетиленгліколь 

d) Гідроколоїди 

e) Карбонат кальцію 

 

222. Фторвмісні зубні пасти рекомендують застосовувати дітям з віку (років): 

a) 1,5-2 

b) 3-4 

c) 5-6 

d) 10-12 

e) 12-15 

 



223. Час, впродовж якого доцільно застосовувати жувальну гумку після 

прийому їжі, складає (хвилин): 

a) 1-5 

b) 5-10 

c) 10-15 

d) 15-20 

e) 20-30 

 

224. Очищаюча дія зубних паст забезпечується компонентами: 

a) З’язуючими 

b) Ферментативними 

c) Піноутворюючими 

d) Ароматизуючими 

e) Дезодоруючими 

 

225. Які показники абразивності повинні бути в дитячій зубній пасті? 

a) не більше 100 RDA; 

b) не більше 120 RDA; 

c) не більше 80 RDA; 

d) не більше 50 RDA; 

e) не більше 60 RDA. 

 

226. Які показники RDA повинні бути в дитячій зубній пасті? 

a) не більше 100; 

b) не більше 120; 

c) не більше 80; 

d) не більше 50; 

e) не більше 60. 

 

227. Які показники RDA повинні бути в зубній пасті для дорослих? 



a) не більше 100; 

b) не більше 120; 

c) не більше 80; 

d) не більше 50; 

e) не більше 60. 

 

228. Яка складова зубних паст забезпечує зниження чутливості твердих 

тканин зубів: 

a) пірофосфати; 

b) нітрат калію; 

c) цитрат цинку; 

d) перекисні сполуки; 

e) окисні сполуки. 

 

229. В чому полягає позитивний вплив на порожнину рота жувальної гумки 

без цукру? 

a) тренування жувальних м’язів; 

b) антисептична дія; 

c) збільшення слиновиділення; 

d) відбілювання зубів; 

e) не має впливу. 

 

230. До засобів гігієни належать: 

a) зубні порошки; 

b) зубні пасти; 

c) зубні еліксири; 

d) зубні гелі; 

e) усі відповіді вірні. 

 



231. З яким індексом RDA потрібно рекомендувати зубну пасту дитині 4-х 

років з компенсованою формою карієсу? 

a) до 100; 

b) до 120; 

c) до 80; 

d) до 50; 

e) до 60. 

 

232. З яким індексом RDA потрібно рекомендувати зубну пасту дитині 8-ми 

років з компенсованою формою карієсу? 

a) до 50; 

b) до 60; 

c) до 80; 

d) до 100; 

e) до 120. 

 

233. Яку з перерахованих зубних паст потрібно рекомендувати дитині 10 

років дитині з субкомпенсованим ступенем активності карієсу? 

a) пасти, що містять екстракти трав; 

b) пасти, що містять антисептики; 

c) пасти, що містять ферменти; 

d) пасти, що містять сполуки фтору; 

e) пасти, що містять солі. 

 

234. З якою концентрацією монофторфосфату в зубних пастах доцільно 

рекомендувати дітям з високою інтенсивністю карієсу постійних зубів? 

a) 0,04 %; 

b) 0,38 %; 

c) 0,76 %; 

d) 0,33 %; 



e) 0,11 %. 

 

235. До засобів гігієни відноситься: 

a) Зубна щітка, зубна нитка, зубочистка, ротовий ополіскувач 

b) Зубна паста, зубний порошок, ротовий ополіскував 

c) Зубна нитка, жувальна гумка, очисник для язика 

d) Немає правильної відповіді 

e) Всі відповіді вірні 

 

236. За класифікацією Улітовського С.Б. зубні пасти діляться на: 

a) Гігієнічні 

b) Лікувально-профілактичні 

c) Лікувальні 

d) Професійні 

e) Всі відповіді вірні 

 

237. Основними компонентами зубних паст є: 

a) Абразивні речовини 

b) Гелеутворюючі речовини 

c) Зв’язуючі речовини 

d) Зволожуючі речовини 

e) Детергенти 

f) Віддушки 

g) Підсолоджувачі 

h) Біологічно активні компоненти 

 

238. Жувальна гумка, впливаючи на тканини порожнини рота, сприяє: 

a) Підвищеному слиновиділенню 

b) Нейтралізації кислот зубного нальоту 

c) Нормалізації кліренсу сахарози із слини 



d) Механічному очищенню порожнини рота 

e) Не впливає ні на що 

 

239. Ступені абразивності зубних паст: 

a) Безабразивні 

b) Дуже низька абразивність 

c) Низька абразивність 

d) Середня абразивність 

e) Висока абразивність 

f) Дуже висока абразивність 

 

240. Протикаріозна дія зубних паст обумовлена введенням до їх складу: 

a) Фториду натрію 

b) Монофторфосфату натрію 

c) Бікарбонату натрію 

d) Амінофториду 

e) Діоксиду кремнію 

 

241. В якості абразивних компонентів до складу зубних паст вводять: 

a) Фториду натрію 

b) Монофторфосфат натрію 

c) Карбонат кальцію 

d) Пірофосфати 

e) Діоксиду кремнію 

f) Дикацьційфосфат 

 

242. Застосування жувальної гумки сприяє: 

a) Збільшенню швидкості та кількості виділяємої слини 

b) Нейтралізації кислот зубного нальоту 

c) Видаленню зубного нальоту з контактних поверхонь зубів 



d) Зниженню чутливості емалі зубів 

e) Дезодорації порожнини рота 

 

243. Очищаюча дія зубних паст забезпечується компонентами: 

a) З’язуючими 

b) Ферментативними 

c) Піноутворюючими 

d) Ароматизуючими 

e) Дезодоруючими 

f) Абразивними 

 

244. Лікувально-профілактичні зубні пасти, які сприяють мінералізації 

твердих тканин зуба, мають у своєму складі: 

a) Компоненти фтору 

b) Компоненти кальцію 

c) Фосфати 

d) Макро- та мікроелементи 

e) Ферменти 

f) Абразивні компоненти 

 

245. Для зменшення явищ запалення в тканинах пародонту, пацієнтам 

рекомендують використовувати зубні пасти: 

a) Фторвмісні 

b) З екстрактами лікарських трав 

c) Кальцієвмісні 

d) Сольові 

e) З ферментами 

 

246. Зубні пасти повинні відповідати наступним вимогам: 

a) Дезодоруючою дією 



b) Освіжаючою дією 

c) Бути приємною на смак 

d) Високою очищаючою дією 

e) Стабільністю компонентів 

f) Немає правильної відповіді 

 

247. До засобів гігієни належать: 

a) зубні пасти; 

b) іригатори; 

c) зубні гелі; 

d) флосети; 

e) зубні еліксири; 

f) зубочистки. 

 

248. З якого віку батьки повинні починати чистити дітям зуби? 

a) 1 року 

b) 2 років 

c) 3 років 

d) Після прорізування 

e) Після прорізування тимчасових різців 

 

249. Метод чистки зубів, який має на меті розподілення зубного ряду на 

сегменти та послідовне чищення зубів кожного сегмента, починаючи з 

верхніх правих жувальних зубів, називається методом: 

a) Коловий за Foness 

b) Stillman 

c) Bass 

d) Стандартний Пахомова 

e) Charter 

 



250. Дітям у віці до 3-х років рекомендується використовувати для чистки 

зубів зубну щітку: 

a) Дуже м’яку 

b) М’яку 

c) Середньої жорсткості 

d) Жорстку 

e) Дуже жорстку 

 

251. Основні вимоги, які висуваються зубним щіткам: 

a) Натуральна щетина 

b) Штучне волокно 

c) Наявність індикаторних щетинок 

d) Розмір робочої частини – 1-1,5 зуба 

e) Пряма ручка 

 

252. Розмір робочої частини зубної щітки для дорослих не повинен 

перевищувати (мм): 

a) 10 

b) 20 

c) 30 

d) 40 

e) 50 

 

253. Зубна щітка підлягає заміні в середньому 1 раз на: 

a) 1 місяць 

b) 3 місяці 

c) 4 місяці 

d) 6 місяців 

e) 12 місяців 

 



254. Зубочистки найбільш доцільно використовувати для видалення: 

a) Зубного нальоту з гладеньких поверхонь зубів 

b) Зубного нальоту з контактних поверхонь зубів 

c) Залишків їжі з міжзубних проміжків 

d) Зубного каменю 

e) Зубного нальоту з пришийкових ділянок зубів 

 

255. Використання флосів рекомендується для видалення зубного нальоту з 

поверхонь зубів: 

a) Вестибулярних 

b) Оклюзійних 

c) Апроксимальних 

d) Оральних 

e) Щічних 

 

256. Який з перерахованих методів чистки зубів розробив Пахомов? 

a) Метод обертання щітки 

b) Круговий 

c) Фізіологічний 

d) Стандартний 

e) Нестандартний 

 

257. Який з перерахованих методів чистки зубів рекомендується тільки для 

дорослих? 

a) Фонеса 

b) Стілмана 

c) Чартера 

d) Басс 

e) Сміта-Бела 

 



258. Який з перерахованих методів чистки зубів відомий як метод «від 

червоного до білого» - від ясен до зуба? 

a) Басса 

b) Сміта-Бела 

c) Фейте 

d) Леонарда 

e) Метод обертання щітки 

 

259. Який з перерахованих методів чистки зубів не показаний при 

захворюваннях пародонту? 

a) Фонеса 

b) Стілмана 

c) Чартера 

d) Басса 

e) Сміта-Бела 

 

260. Який з перерахованих методів чистки зубів використовується при 

запальних захворюваннях пародонта? 

a) Фонеса 

b) Стілмана 

c) Чартера 

d) Басса 

e) Сміта-Бела 

 

261. Який з перерахованих методів чистки зубів не використовується для 

загальної гігієни порожнини рота? 

a) Пахомова 

b) Фонеса 

c) Стілмана 

d) Чартера 



e) Сміта-Бела 

 

262. З якого із перерахованих штучних матеріалів не виготовляється робоча 

частина (щетинки) зубної щітки: 

a) Нейлон 

b) Ситрон 

c) Ультралон 

d) Капрон 

e) Тайнекс 

 

263. Яким чином можна пересвідчитися, що пацієнт засвоїв метод чищення 

зубів? 

a) За допомогою дзеркала 

b) За допомогою барвника 

c) За допомогою рентгенограми 

d) За допомогою зонда 

e) Лабораторні показники 

 

264. Скільки існує ступенів жорсткості щетини у зубної щітки? 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

e) 5 

 

265. Які предмети гігієни з перерахованих можна використовувати при 

чищенні зубів, якщо дитині 6 місяців: 

a) Звичайну зубну щіточку з м’якою щетиною 

b) Зубну щіточку-кільце 

c) Силіконовий напальник-щіточка 



d) Неможна нічого застосовувати 

e) Йоржик  

 

266. Які показники абразивності повинні бути в дитячій зубній пасті? 

a) не більше 100 RDA; 

b) не більше 120 RDA; 

c) не більше 80 RDA; 

d) не більше 50 RDA; 

e) не більше 60 RDA. 

 

267. Які показники RDA повинні бути в дитячій зубній пасті? 

a) не більше 100; 

b) не більше 120; 

c) не більше 80; 

d) не більше 50; 

e) не більше 60. 

 

268. Які показники RDA повинні бути в зубній пасті для дорослих? 

a) не більше 100; 

b) не більше 120; 

c) не більше 80; 

d) не більше 50; 

e) не більше 60. 

 

269. Основні вимоги, які висуваються зубним щіткам: 

a) Натуральна щетина 

b) Штучне волокно 

c) Наявність індикаторних щетинок 

d) Розмір робочої частини – 2-2,5 зуба 

e) Пряма ручка 



 

270. Які з перерахованих методів чистки зубів існують? 

a) Стандартний 

b) Нестандартний 

c) Фонеса 

d) Стілмана 

e) Чартера 

f) Басса 

g) Сміта-Бела 

h) Фейте 

i) Леонарда 

j) Метод обертання щітки 

 

271. Яких з перерахованих методів чистки зубів насправді не існує? 

a) Стандартний 

b) Нестандартний 

c) Фонеса 

d) Стілмана 

e) Чартера 

f) Басса 

g) Сміта-Бела 

h) Фейте 

i) Леонарда 

j) Метод обертання щітки 

 

272. При яких з перерахованих методів, чистка зубів починається від ясен до 

коронки зуба? 

a) Пахомова 

b) Фонеса 

c) Стіл мана 



d) Чартера 

e) Басса 

f) Сміта-Бела 

g) Фейте 

h) Леонарда 

i) Метод обертання щітки 

 

273. З якого із перерахованих штучних матеріалів виготовляється робоча 

частина (щетинки) зубної щітки: 

a) Нейлон 

b) Ситрон 

c) Ультралон 

d) Капрон 

e) Тайнекс 

 

274. Які предмети гігієни з перерахованих можна використовувати при 

чищенні зубів, якщо дитині 12 місяців: 

a) Звичайну зубну щіточку з м’якою щетиною 

b) Зубну щіточку-кільце 

c) Силіконовий напальник-щіточка 

d) Неможна нічого застосовувати 

e) Йоржик 

  

275. Які з перерахованих являються предметами інтердентальної гігієни? 

a) Йоржики 

b) Флоси 

c) Зубочистки 

d) Флосети 

e) Зубна щітка 

f) Зубна паста 



g) Суперфлос 

h) Очисник для язика 

 

 

276. Які з перерахованих не являються предметами інтердентальної гігієни? 

a) Йоржики 

b) Флоси 

c) Зубочистки 

d) Флосети 

e) Зубна щітка 

f) Зубна паста 

g) Суперфлос 

h) Очисник для язика 

 

277. Якими бувають міжзубні стимулятори за матеріалом виготовлення? 

a) Гумові 

b) Пластмасові 

c) Гутаперчеві 

d) Гумово-пластмасові 

e) Комбіновані 

 

278. Які заходи входять до першого етапу активних форм санітарно-освітньої 

роботи? 

a) бесіди і виступи перед батьками 

b) бесіди і семінари із педагогічним колективом дитячого закладу та 

медичними працівниками, які здійснюють профілактику 

c) бесіди та уроки здоров'я для дітей 

d) виготовлення санбюлетнів 

e) видання науково-популярної літератури  

 



 

279. Що повинні враховувати активні форми санітарно-освітньої роботи? 

a) соціальні особливості слухачів 

b) професійні особливості слухачів 

c) індивідуальні особливості слухачів 

d) ступінь їх первинної підготовки 

e) рівень засвоюваності 

f) всі відповіді правильні 

 

280. З дітьми 2-3 років санітарно-просвітницька робота будується: 

a) з використанням ігрових елементів 

b) на основі демонстрацій санбюлетнів 

c) на основі лекцій 

d) на основі демонстрацій вітражів 

e) на основі показу кінофільмів 

 

281. При проведенні санітарно-просвітницької роботи звертають увагу на: 

a) взаємозв'язок захворювань порожнини рота і загального стану здоров'я 

b) значення харчування 

c) гігієнічне виховання 

d) попередження захворювань порожнини рота 

e) усі відповіді правильні 

 

282. Які заходи входять до другого етапу активних форм санітарно-освітньої 

роботи? 

a) бесіди і виступи перед батьками 

b) бесіди і семінари із педагогічним колективом дитячого закладу та 

медичними працівниками, які здійснюють профілактику 

c) бесіди та уроки здоров'я для дітей 

d) виготовлення санбюлетнів 



e) видання науково-популярної літератури 

 

283. Методи стоматологічної просвітницької роботи, які передбачають 

зацікавлену участь населення, називаються: 

a) Пасивними 

b) Індивідуальними 

c) активними 

d) Груповими 

e) масовими 

 

284. Методи стоматологічної санітарно-освітньої роботи, які не 

передбачають активну участь населення, називаються: 

a) пасивними 

b) індивідуальними 

c) активними 

d) груповими 

e) масовими 

 

285. Посереднім критерієм ефективності стоматологічної санітарно-освітньої 

роботи є: 

a) Визначення розповсюдженості карієсу 

b) Визначення інтенсивності карієсу 

c) Анкетування населення з питань профілактики стоматологічних 

захворювань 

d) Визначення приросту карієсу 

e) Визначення редукції карієсу 

 

286. Які складові формують принципи гігієнічного навчання та виховання: 

a) Комплексність 

b) Систематичність 



c) Диференційованість 

d) Всі відповіді вірні 

 

287. Провідний показник санітарної культури: 

a) Лікування  карієсу зубів 

b) Правильний догляд за порожниною рота 

c) Лікування тканин пародонту 

d) Обмеження вживання вуглеводів 

e) Відсутність шкідливих звичок 

 

288. Перевагою активних форм санітарно-просвітницької роботи є: 

a) Відсутність зв’язку між агітаторами і агітуємими 

b) Взаємозв’язок між агітаторами і населенням 

 

289. Недоліками пасивних форм санітарно-просвітницької роботи є: 

a) Відсутність зв’язку між агітаторами і агітуємими 

b) Взаємозв’язок між агітаторами і населенням 

 

290. Фундаментом санітарно-просвітницької роботи є: 

a) Навчання правильному догляду за порожниною рота 

b) Обмеження вживання вуглеводів 

c) Попередження шкідливих звичок 

d) Виховання у дітей усвідомленого відношення до лікування зубів 

e) Лікування у стоматолога 

 

291. На які організаційні форми поділяється санітарно-освітня робота? 

a) масову 

b) пасивну 

c) активну 

d) групову 



e) індивідуальну 

 

292. Які методи належать до активних форм санітарно-освітньої роботи? 

a) проведення уроків здоров'я, бесід 

b) проведення виступів, лекцій, доповідей 

c) видання науково-популярної літератури 

d) видання статей, листівок, плакатів, пам'яток 

e) виготовлення санбюлетнів, проведення виставок 

f) показ кінофільмів. 

 

293. Що повинні враховувати активні форми санітарно-освітньої роботи? 

a) соціальні особливості слухачів 

b) професійні особливості слухачів 

c) індивідуальні особливості слухачів 

d) ступінь їх первинної підготовки 

e) рівень засвоюваності 

f) немає правильної відповіді 

 

294. Як правильно провести перший урок здоров'я в школі? 

a) доцільно розповісти про будову, функції та значення зубів у житті 

людини 

b) присвятити урок засобам і предметам догляду за порожниною рота 

c) пояснити причини захворювання зубів 

d) пояснити дітям необхідність гігієни порожнини рота, коли і навіщо 

треба звертатись до стоматолога 

e) присвятити урок практичному навчанню догляду за порожниною рота 

f) знайомити дітей із методами контролю гігієни порожнини рота 

 

295. При проведенні санітарно-просвітницької роботи звертають увагу на: 

a) взаємозв'язок захворювань порожнини рота і загального стану здоров'я 



b) значення харчування 

c) гігієнічне виховання 

d) попередження захворювань порожнини рота 

e) немає правильної відповіді 

 

296. До пасивних форм санітарно-просвітницької роботи відносяться: 

a) виготовлення санбюлетнів 

b) виготовлення стендів 

c) проведення виставок 

d) проведення уроків здоров'я, бесід 

e) проведення виступів, лекцій, доповідей 

 

297. Чому треба навчити педагогічний колектив дитячого закладу 

a) правильному проведенню гігієнічних заходів 

b) ознайомити із сучасними засобами профілактики 

c) методам застосування різноманітних профілактичних засобів і веденню 

документації 

d) навчання у кімнаті гігієни і профілактики із використанням муляжів, 

спеціальної літератури 

e) загострювати увагу батьків і дітей на важливості правильного і 

регулярного виконання усіх профілактичних заходів 

f) правильному чищенню зубів, щоб у домашніх умовах вони 

контролювали тривалість, кратність і правильність догляду за 

порожниною рота своїх дітей 

 

298. Основними критеріями ефективності стоматологічної санітарно-

освітньої роботи є: 

a) Визначення розповсюдженості карієсу 

b) Визначення інтенсивності карієсу 



c) Анкетування населення з питань профілактики стоматологічних 

захворювань 

d) Визначення приросту карієсу 

e) Визначення редукції карієсу 

 

299. Основними напрямками санітарно-просвітницької роботи направленими 

на попередження стоматологічних захворювань, є вирішення наступних 

задач: 

a) Навчання правильному догляду за порожниною рота 

b) Обмеження вживання вуглеводів 

c) Попередження шкідливих звичок 

d) Виховання у дітей усвідомленого відношення до лікування зубів 

e) Лікування у стоматолога 

 

300. Які складові формують принципи гігієнічного навчання та виховання: 

a) Комплексність 

b) Систематичність 

c) Диференційованість 

d) Безсистемність 

e) Всі відповіді вірні 

 

301. Метою санітарно-просвітницької роботи є: 

a) Пропаганда медичних знань про здоровий спосіб життя 

b) Ознайомлення методам збереження здоров’я 

c) Попередження захворювань 

d) Лікування захворювань 

e) Всі відповіді вірні 

 

 

 



 

302. Якщо оптимальні дози фториду надходять до прорізування зубів, то: 

a) спостерігається флюороз зубів 

b) гідроксильні групи у кристалах гідроксиапатита заміщується на іони 

фтору з утворенням фтор апатиту 

c) зниження вмісту карбонатів 

d) фісури стають більше глибокими і звуженими 

e) фісури стають менш глибокими та більш широкими 

f) емаль стає менш розчинною 

 

303. Одночасне застосування двох ендогенних методів фторидпрофілактики 

карієсу зубів: 

a) Можливе 

b) Неможливе 

c) Можливо, якщо вміст фториду у питній воді становить менше 

половини оптимальної дози 

 

304. Максимальний проти каріозний дефект від застосування таблеток 

фториду натрію спостерігається на зубах: 

a) тимчасових 

b) постійних 

c) тимчасових та постійних 

 

305. Фторування молока з метою профілактики карієсу найбільш 

раціональніше вживання дітям у віці (років): 

a) з 3 до 9 

b) з 3 до 12 

c) з 6 до 15 

d) з 7 до 16 

 



306. Оптимальна концентрація фториду у питній воді в районах з помірним 

кліматом складає (мг/л): 

a) 0,5 

b) 0,8 

c) 1,0 

d) 1,2 

 

307. Показаннями до призначення системних методів фторидпрофілактики є: 

a) погана гігієна порожнини рота 

b) низький вміст фторидів у питній воді 

c) спадкова порушення розвитку емалі та дентину 

d) перенесення на першому році життя інфекційних захворювань 

e) високий рівень інтенсивності карієсу у 12-річних дітей даного регіону 

 

308. Профілактична ефективність ендогенних методів фторидпрофілактики у 

порівнянні з екзогенними методами: 

a) однакова  

b) менша 

c) більша 

 

309. У регіонах, де вміст фторида у питній воді становить менше половини 

оптимальної дози, найбільш ефективним методом фторидпрофілактики буде 

застосування:  

a) таблеток фториду натрію 

b) фторидвмісних розчинів для полоскання 

c) фторидвмісних зубних паст 

 

310. Полоскання розчинами фторида натрію з метою профілактики карієсу 

рекомендується проводити у віці (роки): 

a) 3 



b) 6 

c) 10 

d) 12 

e) 15 

 

311. До ендогенних методів фторидпрофілактики відносять: 

a) фторування молока 

b) покриття зубів фтор лаком 

c) фторування води 

d) полоскання розчинами фториду натрію 

e) чистка зубів фторвмісними зубними пастами 

f) вживання фторвмісних пігулок 

 

312. Харчові продукти застосовуються для фторидпрофілактики: 

a) питна вода 

b) молоко 

c) сіль 

d) чай 

e) морепродукти 

 

313. Методи фторидпрофілактики: 

a) чищення зубів фторвмісними зубними пастами 

b) вживання фторидвмісних таблеток 

c) полоскання розчинами натрій фтору 

d) вживання фторованого молока 

e) немає правильної відповіді. 

 

314. Вказати оптимальну концентрацію фтору у питній воді: 

a) 0,5 – 1,0 мг/л 

b) 0,7 – 1,3 мг/л 



c) 0,8 – 1,2 мг/л 

d) 1,0 – 1,2 мг/л 

e) 1,0 – 1,5 мг/л 

 

315. До екзогенних методів фторидпрофілактики відносять: 

a) фторування молока 

b) покриття зубів фтор лаком 

c) фторування води 

d) полоскання розчинами фториду натрію 

e) чистка зубів фторвмісними зубними пастами 

f) вживання фторвмісних таблеток 

 

316. Для ремінералізуючої терапії використовують комбінації розчинів: 

a) кальцію глюконат та фториду натрію 

b) «Ремодент» та глюконат кальцію 

c) фториду натрію і фториду олова 

 

317. Для ремінералізуючої терапії використовують розчин «Ремодента» в 

концентрації(%): 

a) 1 

b) 3 

c) 5 

d) 10 

 

318. Полоскання розчинами фториду натрію з метою профілактики карієсу 

рекомендується проводити у віці (років): 

a) 3 

b) 6 

c) 10 

d) 12 



e) 15 

 

319. З метою профілактики карієсу використовується полоскання розчинами 

фториду натрію в концентраціях (%): 

a) 0,01; 0,02 

b) 0,02; 0,05; 0,1 

c) 0,05; 0,1; 0,2 

d) 1,0; 2,0 

e) 2,0; 3,0; 4,0 

 

320. Найбільш профілактичний ефект від застосування розчинів фториду 

натрію в низьких концентраціях спостерігається на поверхнях зубів: 

a) гладких 

b) оклюзійних 

c) на контактних 

d) в пришийковій ділянці 

e) в ділянці екватора 

 

321. Розчин фториду натрію 1% та 2 % переважно застосовується у вигляді: 

a) полоскання 

b) аплікації 

c) інстиляції 

d) іригації 

 

322. Для профілактики карієсу обробка зубів фторвмісними лаками зазвичай 

проводять: 

a) 1 раз на рік 

b) 4 рази (по 2 процедури через тиждень) на рік 

c) 4 рази на рік (1 раз у 3 місяці) 

d) 6 разів на рік (1 раз у два місяці) 



e) 6 разів на рік (1 раз у місяць) 

 

323. Застосування фторвмісного лаку сприяє профілактиці карієсу зубів: 

a) тимчасових 

b) постійних 

c) тимчасових та постійних 

 

324. Встановити правильну послідовність 

Профілактична процедура обробки зубів фторлаком: 

a) висушування поверхні зубів повітрям 

b) обробка зубів фторлаком 

c) очищення зубів від нальоту 

d) ізоляція від слини 

e) висушування зубів після покриття фтор лаком на протязі 4-5 хвилин  

 

 

325. Концентрація розчину NaF:  

a) 0,05 % 

b) 0,1 %  

c) 0,2 %  

d) 1 %   

e) 1,2 %  

 

 

Частота проведення процедури 

полоскань  фториду натрію: 

a) 1 раз у тиждень 

b) 1 раз у пів року 

c) щоденно 

d) 1 раз у два тижня 

e) 1 раз у три місяці 

 



 

 

326. Методи фтор профілактики: 

a) чистка зубів фторвмісними зубними пастами 

b) вживання фторвмісних таблеток 

c) полоскання розчинами фториду натрію 

d) вживання фторованого молока 

e) обробка фторвмісним лаком 

 

327. Методи фтор профілактики: 

a) чистка зубів фторвмісними зубними пастами 

b) вживання фторвмісних таблеток 

c) полоскання розчинами фториду натрію 

d) вживання фторованого молока 

e) обробка фторвмісним лаком 

f) всі відповіді вірні 

 

328. Мінералізація фісур постійних молярів закінчується після прорізування 

зуба: 

a) відразу 

b) через 2-3 роки 

c) через 5-6 років 

d) через 10-12 років 

 

329. Герметизацію фісур показано проводити після прорізування зуба: 

a) відразу 

b) через 2-3 роки 

c) через 4-6 років 

d) протягом всього життя 

 

330. Для герметизації фісур зубів використовують матеріали: 



a) сіланти 

b) склоіномерні цементи 

c) фосфат-цемент 

d) компомери 

e) силікатні цементи 

 

331. Проведення метода герметизації фісур при поверхневому карієсі: 

a) неможливо 

b) можливо при застосуванні інвазивної методики 

c) можливо при застосуванні неінвазивної методики 

d) профілактичне пломбування 

 

332. При неможливості надійної ізоляції зуба від слини при проведенні метода 

герметизації фісур матеріалом вибору слугує: 

a) герметик хімічного твердіння 

b) герметик світлового твердіння 

c) склоіномерний цемент 

d) ком помер 

e) цинк-фосфатні цементи 

 

333. Ефективність профілактики при застосуванні метода герметизації фісур 

складає (%) 

a) 40 

b) 60 

c) 80 

d) 98-100 

 

334. Визначте правильно послідовність  

Етапи герметизації фісур: 

a) висушування поверхні зуба повітрям  

b) ізоляція від слини 



c) очищення зуба від нальоту 

d) протравлювання емалі ортофосфорною кислотою 

e) нанесення герметика 

f) видалення ортофосфорної кислоти струменем води 

g) повторне висушування поверхні зуба повітрям 

 

335. Який з перерахованих методів профілактики карієсу зубів доцільно 

застосовувати дитині 6 років, якщо фісури 16, 26, 36, 46 зубів слабо 

мінералізовані і прорізалися 3 місяці тому: 

a) аплікації 10% розчином глюконату кальцію 

b) герметизація фісур 

c) іонофорез 1% розчином фториду натрію 

d) покриття фтористим лаком 

e) прийом препарату «Вітафтор» 

 

336. Який оптимальний метод профілактики карієсу доцільно застосовувати в 

перший рік після прорізування зуба: 

a) аплікації 5% розчином гліцерофосфату кальцію 

b) полосканням 0,2% розчином фториду натрію 

c) герметизація фісур 

d) електрофорез 10% розчином глюконату кальцію 

e) електрофорез 1% розчином фториду натрію 

 

337. Який метод чистки зубів є найбільш доцільним при захворюваннях тканин 

пародонту? 

a) Фонеса 

b) Сміта-Бела 

c) Басс 

d) Метод по Пахомову 

e) «обертання щітки» 

 



338. Для зменшення кровоточивості ясен пацієнтам слід рекомендувати 

використання зубної пасти, що містить: 

a) фторид натрію; 

b) карбонат кальцію; 

c) екстракти лікарських рослин; 

d) карбомід; 

e) всі відповіді вірні. 

 

339. Які предмети індивідуальної гігієни порожнини рота необхідно 

застосувати для видалення зубних нашарувань з апроксимальної поверхні зуба? 

a) зубна щітка; 

b) міжзубний стимулятор; 

c) ірігатор; 

d) флос; 

e) всі відповіді вірні. 

 

340. Основним методом профілактики гінгівіту є: 

a) раціональна гігієна порожнини рота; 

b) збалансоване харчування; 

c) полоскання порожнини рота розчинами фторидів; 

d) санація порожнини рота; 

e) правильної відповіді немає. 

 

341. Який з компонентів зубної пасти впливає на організми зубної бляшки? 

a) фторид; 

b) фермент; 

c) триклозан; 

d) пірофосфат; 

e) хлоргексидин. 

 

342. До основних місцевих факторів виникнення гінгівіту відносяться: 



a) шкідливі звички; 

b) рухомість зубів; 

c) наявність зубних нашарувань; 

d) спадковість; 

e) збалансоване харчування. 

 

343. Яка функція триклозану, що входить до складу зубних паст? 

a) дезодоруюча; 

b) мінералізуюча; 

c) протимікробна; 

d) відбілююча; 

e) регенеруюча. 

 

344. Який з компонентів зубної пасти не впливає на мікроорганізми зубної 

бляшки? 

a) ферменти; 

b) рослинні компоненти; 

c) хлоргексидин; 

d) пірофосфат; 

e) триклозан. 

 

345. Зубну щітку якого ступеня жорсткості необхідно рекомендувати дитині 3 

років для індивідуальної гігієни порожнини рота? 

a) дуже м`яку; 

b) м`яку; 

c) середнього ступеня жорсткості; 

d) жорстку; 

e) дуже жорстку. 

 

346. Який розчин застосовують при визначенні індексу РМА в модифікації 

Парма: 



a) Метиленовий синій 

b) Фуксин 

c) Еритрозин 

d) Шилера-Писарєва 

e) Бриліантовий-зелений 

 

347. При проведенні пародонтального індексу РМА в модифікації Парма, 

запалені ділянки ясен мають коричневе забарвлення за рахунок наявності: 

a) Ліпідних відкладень 

b) Глікогену 

c) Тучних клітин 

d) Вільних радикалів 

e) Сольових відкладень 

 

348. При проведенні якого з індексів, використовується барвник для оцінки 

стану тканин пародонту? 

a) ГІ 

b) РІ 

c) РМА в модифікації Парма 

d) КПІ 

e) CPITN 

 

349. Методика визначення комплексного пародонтального індексу (КПІ), 

проводиться з застосуванням: 

a) Розчину метиленового синього 

b) Розчину Шилера-Писарєва 

c) Візуально 

d) Розчин фуксину 

e) Розчин еритрозину 

 

350. Індекс РМА визначається в одиницях: 



a) Відносних 

b) Абсолютних 

c) % 

d) Балах 

e) Цілим числом 

 

351. За допомогою індексу РМА визначають: 

a) Зубний камінь над`ясеневий 

b) Зубний наліт 

c) Зубний камінь під`ясеневий 

d) Ступінь запалення ясен 

e) Зубоясенева кишеня 

 

352. Для діагностики стану тканин пародонту застосовується індекс: 

a) КПВ 

b) Федорова-Володкіної 

c) Гріна-Верміліона 

d) CPITN 

e) Пахомова 

 

353. Для діагностики стану тканин пародонту застосовується індекс: 

a) Пахомова 

b) Федорова-Володкіної 

c) КПВ 

d) Гріна-Верміліона 

e) РМА 

 

354. З якого віку визначають індекс CPITN? 

a) 5 років 

b) 10 років 

c) 12 років 



d) 15 років 

e) 8 років 

 

355. При проведенні пародонтального індексу CPITN застосовується: 

a) Стоматологічний оглядовий набір 

b) Візуально 

c) Барвник 

d) Ґудзиковий зонд 

e) Люмінесцентна лампа 

 

356. При проведенні якого з пародонтальних індексів, використовується 

ґудзиковий зонд? 

a) РМА 

b) КПІ 

c) CPITN 

d) РІ 

e) РМА в модифікації Парма 

 

357. При визначенні індексу РМА в модифікації Парма забарвлюється поверхня 

ясен в ділянці: 

a) Фронтальних зубів нижньої щелепи 

b) Фронтальних зубів верхньої щелепи 

c) Всіх верхніх зубів 

d) Всіх зубів верхньої та нижньої щелеп 

e) Всіх нижніх зубів 

 

358. Який з перерахованих індексів є індексом ВООЗ? 

a) РМА 

b) РІ 

c) CPITN 

d) Гріна-Вермільйона 



e) Сілнес-Лоу 

 

359. Ключовою віковою групою для оцінки стану тканин пародонту є вік 

(років): 

a) 6 

b) 12 

c) 15 

d) 35-44 

e) 65 

 

360. Професійна гігієна включає наступні заходи: 

a) контролюєму чистку зубів; 

b) видалення мінералізованих зубних нашарувань; 

c) видалення залишків м’якого зубного нальту, за допомогою щіток, 

резинових ковпачків та полірувальних паст; 

d) герметизація фісур; 

e) полірування пломб; 

f) санація порожнини рота. 

 

361. Видалення мінералізованих зубних відкладень в стоматологічній практиці 

здійснюються для: 

a) профілактики місцевої гіпоплазії; 

b) профілактики флюорозу; 

c) створення гладеньких поверхонь коренів; 

d) зменшення прилипання мікробного нашарування; 

e) профілактики запальних захворювань пародонта; 

f) профілактики зубощелепних аномалій. 

 

362. Встановіть правильну послідовність зняття мінералізованих зубних 

відкладень: 

a) полірування поверхонь зубів; 



b) видалення зубного каменю; 

c) аплікація ремінералізуючим розчином; 

d) антисептична обробка ясен; 

e) фарбування аниліновим барвником. 

Відповіді: d, b, e, a, c.  

 

363. Для зменшення явищ запалення в тканинах пародонта пацієнтам 

рекомендують використовувати зубні пасти: 

a) фторвмісні; 

b) з рослинними добавками; 

c) кальцієвмісні; 

d) гігієнічні; 

e) сольові. 

 

364. До запальних захворювань тканин пародонту відносять: 

a) гінгівіт; 

b) пародонтоз; 

c) пародонтит; 

d) десмодонтоз; 

e) пародонтоми. 

 

365. До основних місцевих факторів виникнення гінгівіту відносяться: 

a) шкідливі звички; 

b) рухомість зубів; 

c) наявність зубних нашарувань; 

d) спадковість; 

e) мілкий присінок порожнини рота. 

 

366. Фактори, що сприяють розвитку локалізованого гінгівіту: 

a) захворювання крові; 

b) цукровий діабет; 



c) скупченість зубів; 

d) дефекти пломб; 

e) неправильне застосування флосів. 

 

367. Якого ступеня жорсткості необхідно рекомендувати зубну щітку пацієнту з 

захворюванням тканин пародонту? 

a) 1.дуже м`яку; 

b) 2.м`яку; 

c) 3.середнього ступеня жорсткості; 

d) 4.жорстку; 

e) 5.дуже жорстку. 

 

368. Які компоненти, що входять до складу зубних паст запобігають 

виникненню зубного каменю? 

a) цитрат цинку; 

b) пірофосфати; 

c) окисні сполуки; 

d) перекисні сполуки; 

e) екстракти лікарських трав. 

 

369. Які активні компоненти зубних паст впливають на мікрофлору зубного 

нальоту? 

a) фториди; 

b) ферменти; 

c) солі; 

d) вітаміни; 

e) триклозан. 

370. При проведенні комплексного пародонтального індексу (КПІ) в віці 3-4 

років обстежують такі зуби: 

a) 54, 52, 64, 72, 74, 84 

b) 55, 51, 65, 71, 75, 85 



c) 55, 65, 75, 85 

d) 51, 61, 71, 81 

e) 55, 52, 65, 72, 75, 85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Відповіді на тести 

1 – e 30 – b 59 – b 88 – d 117 – b 

2 – b  31 – c 60 – e 89 –  a,b,d,e 118 – c 

3 – a, b, c, d, e  32 – b 61 –  b, d 90 – d 119 – a  

4 – a, b, c 33 – b 62 – a,b,c,d,e 91 – b 120 – c 

5 – a, b, c 34 – e 63 –  b,d,e,f,g 92 – c 121 – b 

6 – a, b, c  35 – a 64 – c 93 – c 122 – a 

7 – c 36 – c 65 – b, c 94 – c 123 – c 

8 – c 37 – e 66 – b, c 95 – d 124 – b 

9 – d 38 – b, e 67 – a, c, d 96 – d 125 – c 

10 – a, c, d 39 – c, d 68 – a, b, e 97 – e 126 – d 

11 – a, b, d 40 – a, d 69 – c,d,e,f,g 98 – d 127 – a 

12 – b, d 41 – a, c 70 – a,b,d,e,g 99 – d 128 – b 

13 – d 42 – b, d 71 – b, c, d 100 – c 129 – b 

14 – a, b, c 43 – a, d 72 – a, b, c 101 – d 130 – c 

15 – e 44 – a, d 73 – d 102 – c 131 – c, e, g 

16 – e 45 –  c 74 – a,c,d,e 103 – a 132 – b 

17 – e 46 –  d 75 – c, d, f 104 – c 133 – c 

18 – e 47 –  c 76 – a, b 105 – c 134 – d 

19 – с 48 –  c 77 – a,b,c,d 106 – b,d,e 135 – d 

20 – a 49 –  a 78 – c 107 – b,c 136 – d 

21 – a, b, c, d, e 50 –  e 79 – b 108 – a,c,f 137 – a 

22 – b 51 –  a 80 – d 109 – e 138 – e 

23 – a 52 –  c 81 –  b 110 – d 139 – a 

24 – b 53 – b 82 – b, d 111 – a,b,d,e 140 – d 

25 – c 54 – b 83 – a,b,c d 112 – c 141 – d 

26 – a 55 – b 84 – b, d, e 113 – b 142 – e 

27 – c 56 – d 85 – b, c 114 – b 143 – d 

28 – b 57 – b 86 – a, c, f 115 – b 144 – a,c,d,e,f 

29 – c 58 – c 87 – e 116 – c 145 – b 



146 – b 172 – a,b,e 198 – b 224 – b 250 – a 

147 – a,c,d,f,g 173 – b,e,f 199 – c 225 – d 251 – b 

148 – b,c 174 – b,d 200 – b 226 – d 252 – c 

149 – d,e,f,g 175 – b,e,c,a,d 201 – b 227 – a 253 – b 

150 – b,d,e 176 – a,b,c,e,f 202 – b 228 – b 254 – c 

151 – c 177 – a,b,c,d,e 203 – c 229 – c 255 – c 

152 – a,b,d,f 178 – a,b,c,d,e 204 – c 230 – e 256 – d 

153 – a 179 – e 205 – b 231 – d 257 – d 

154 – b 180 – c 206 – a,b 232 – a 258 – d 

155 – a 181 – b 207 – a,b,c,d,e 233 – d 259 – a 

156 – c 182 – b 208 – a,b,c 234 – c 260 – c 

157 – b 183 – b 209 – b,d 235 – b 261 – d 

158 – e 184 – c 210 – a,b,c,d 236 – a,b 262 – d 

159 – c 185 – c 211 – b,d,e,f,g 237 –  a–h  263 – b 

160 – b 186 – b 212 – b 238 – a,b,c,d 264 – e 

161 – b 187 – d 213 – b 239 – b,c,d,e 265 – c 

162 – d 188 – b 214 – c 240 – a,b,d 266 – d 

163 – c 189 – e 215 – d 241 – c,e,f 267 – d 

164 – d 190 – f 216 – c 242 – a,b,e 268 – a 

165 – d 191 – d 217 – b 243 – b,f 269 – b,d 

166 – d 192 – a 218 – b 244 – a,b,c,d 270 – a,c,d,e, 

f,g,h,i,j 

167 – c 193 – a 219 – c 245 – b,d 271 – b 

168 – d 194 – a,b 220 – a 246–a,b,c,d,e 272 – c,d,e,g, 

h,i 

169 – b,c,d,e 195 – b  221 – a 247 – a,c,e 273 – a,b,c,e 

170 – a,b,d,f 196 – a 222 – b 248 – d 274 – b,c 

171 – c,d 197 – b 223 – c 249 – d 275 –a,b,c,d,g 

276 – e,f,h 301 – a,b,c 326 – a,b,c,d,e 351 – d  

277 –a,b,c,d,e 302 –b,c,e,f 327 – f 352 – d  

278 – b 303 – b 328 – b 353 – e  

279 – f 304 – b 329 –a 354 – d  



280 – a 305 – b 330 – a,b,d 355 – d  

281 – e 306 – c 331 – b,d 356 – c  

282 – a 307 – b,e 332 – c 357 – d  

283 – c 308 – c 333 – d 358 – c  

284 – a 309 – a 334 – c,b,a, 

d,e,g,f 

359 – c 

 

285 – c 310 – b 335 – b 360 – a,b,c,e  

286 – d 311 – a,c,f 336 – c 361 –c,d,e  

287 – b 312 – a,b,c,d,e 337 – c 362 – d, b, e, 

a, c 
 

288 – b 313 – a,b,c,d 338 – c 363 – b,e  

289 – a 314 – c 339 – d 364 – a,c  

290 – a 315 – b,d,e 340 – a 365 – c,e  

291 – a,d,e 316 – a 341 – d 366 – d,e  

292 – a,b 317 – b 342 – c 367 – a,b  

293 – a,b,c,d,e 318 – b 343 – c 368 – a,b  

294 – a,c,d 319 – c 344 – d 369 – b  

295 – a,b,c,d 320 – a 345 – a 370 – b  

296 – a,b,c,d,e 321 – b 346 – d   

297 – a,b,e 322 – b 347 – b   

298 – a,b,d,e 323 – c 348 – c   

299 – a,b,c,d 324 – c,d,a,b,e 349 – c   

300 – a,b,c 325 – a-c, b-a, 

c-d, d-b, e-e 

350 – c  
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