
Білет № 1 

1. Хірургом оглянутий хворий Т., 42 років. Діагноз фурункул правого передпліччя, гнійно-
некротична стадія. Проведено розтин фурункула. Пов′язку з яким препаратом треба покласти 
у фазі гідратації? 

A. Гіпертонічний розчин 
B. Мазь Вишневського 
C. Іхтіолову мазь 
D. Пов′язку з хлораміном 
E. Пов′язку з димексидом 

 
2. Під час мікроскопічного дослідження пунктату з вогнища запалення у хворого з абсцесом 
шкіри виявлено велику кількість різних клітин крові. Які з цих клітин першими надходять із 
судин до тканин при запаленні? 

A. Лімфоцити 
B. Моноцити 
C. Базофіли 
D. Еозонофіли 
E. Нейтрофіли 

 
3. У посіві гною з фурункула знайдено кулястої форми мікроби, розташовані у вигляді грона 
винограду. Яку морфологічну форму мікробів виявлено? 

A. Стафілококи 
B. Диплококи 
C. Мікрококи 
D. Стрептококи 
E. Тетракоки 

 
4. Хворий, 34 років, звернувся з приводу карбункула на обличчі. Під час огляду виявлено 
нещільний, безболісний набряк підшкірної жирової клітковини, у центрі карбункула – 
чорний струп, по периферії – везикулярні висипи. Під час мікробіологічного дослідження 
виявили нерухомі стрептобацили, здатні утворювати капсули. Які мікроорганізми є 
збудниками цієї хвороби? 

A. Bacillus anthracis 
B. Staphylococcus aureus 
C. Bacillus anthracoides 
D. Bacillus subtilis 
E. Bacillus megaterium 

 
5. До хірургічного відділення поступив хворий з абсцесом на оперативне лікування. Під час 
додаткового обстеження виявлено шлуночкову екстрасистолію. Знеболення яким препаратом 
найбільш доцільне в даному випадку? 

A. Ефіром 
B. Совкаїном 
C. Гексеналом 
D. Лідокаїном 
E. Кетаміном 

6. Хворий 33 років, скаржиться на тупі болі в прямій кишці, які посилюються при акті 
дефекації. Хворіє 4 доби. Температура тіла – 37,80С. При пальцевому обстеженні прямої 
кишки, на глибині 6-7 см, по правій бічній стінці пальпується болюче ущільнення, розмірами 
3х4 см, в центрі якого визначається флуктуація. Лейкоцити крові – 11,4х109/л, п/я 
нейтрофіли – 8  %. Який найвірогідніший діагноз? 

A. Гострий підшкірний парапроктит 



B. Гострий підслизовий парапроктит 
C. Хронічна транссфінктерна нориця 
D. Гострий внутрішній геморой 
E. Поліп прямої кишки 

 
7. Хвора 43 років, скаржиться на біль у правій молочній залозі, підвищення температури до 
37,20С. Об′єктивно молочна залоза набрякла, гіперимована, сосок втягнутий. Пальпується 
нечіткий болючий інфільтрат, що займає нижні квадранти. При пункційній біопсії отримані 
клітини раку. Розпочати лікування даної хворої слід з 

A. Хіміотерапії 
B. Розкриття маститу 
C. Протизапальної терапії 
D. Мастектомії 
E. Променевої терапії 

 
8. У хворої діагностовано лівосторонній лактаційний мастит. Внаслідок погіршення стану – 
госпіталізована. Об′єктивно ліва молочна залоза збільшена в об′ємі, напружена, болісна при 
пальпації. В нижньому зовнішньому квадранті пальпується інфільтрат розміром 4х5х6 см, з 
флуктуацією в центрі. Який із перелічених розрізів необхідно провести в даному випадку? 

A. Повздовжній 
B. Напівовальний по Бардінгеру 
C. Радіальний 
D. Комбінований 
E. Периареолярний 

 
9. Хворий К., 37 років, скаржиться на біль у правій верхній кінцівці, більше при рухах, 
підвищення температури тіла до 390С. У правій ліктьовій ямці на шкірі слід ін′єкцій, 
гіперемія, затвердіння по ходу вен. Імовірний діагноз? 

A. Флегмона 
B. Абсцес 
C. Лімфангоїт 
D. Бешиха 
E. Флебіт 

 
10. Хвора К., 20 років, скаржиться на біль у лівій молочній залозі, слабкість, підвищення 
температури тіла до 380С. Дитині 3 місяці. Місцево ліва молочна залоза збільшена в 
розмірах, тверда і болюча при пальпації, шкіра гіпримована. Флюктуація не виявляється. 
Ваш діагноз? 

A. Серозний мастит 
B. Абсцес 
C. Флегмона 
D. Бешиха 
E. Мастопатія 

 
11. Параніхій мізинця ускладнився флегмоною кисті та передпліччя. Гнійний процес 
поширився по 

A. Vagina communis tendinum musculorum flexorum 
B. Vagina tendinis musculi flexoris pollicis longi 
C. Canalis carpalis 
D. Vagina tendinis musculi flexoris carpi radialis 
E. Міжфасціальних просторах 



12. У хворого утруднені рухи кисті. Встановлено запалення спільної піхви сухожилків м′язів-
згиначів. З анамнезу відомо, що хворий тиждень тому отримав колоту травму пальця. Який із 
пальців пошкоджено? 

A. Digitus minimus 
B. Pollex 
C. Digitus medius 
D. Index 
E. Digitus anularis 

 
13. У хворої 20 років через 4 тижні після мікротравми у ділянці нігтьової фаланги 3-го 
пальця, отриманої після обробки свинячого м′яса, з′явився шкірний свербіж, яскраве 
почервоніння та набряк пальця, температура нормальна. Про яке захворювання слід думати в 
першу чергу? 

A. Бешиха 
B. Пароніхія 
C. Панарицій 
D. Еризепелоїд 
E. Флегмона 

 
14. Хвора К., 17 років, скаржиться на біль і набряк 2 пальця правої руки. 3 доби тому зробила 
манікюр. Біль з′явився на другий день. Навколонігтьовий валик набряклий, гіперемований, 
нависає над нігтьовою пластинкою, болючий при пальпації. Ваш діагноз? 

A. Підшкірний панарицій 
B. Пароніхія 
C. Шкірний панарицій 
D. Піднігтевий панарицій 
E. Еризипелоїд 

 
15. Хворий К., 26 років, скаржиться на болі в правій кисті протягом 4 днів. Болі з′явилися в 
місці мозолей на долонній поверхні в основі ІІ і ІІІ пальців. Згодом почав наростати набряк і 
припухлість тилу кисті. ІІ і ІІІ пальці напівзігнуті в міжфалангових суглобах, кисть має 
вигляд «граблів». Який найбільш імовірний попередній діагноз? 

A. Флегмона другого міжпальцевого простору правої кисті 
B. Аденофлегмона правої кисті 
C. Підмозольний абсцес правої кисті 
D. U-подібна флегмона правої кисті 
E. Тендовагініт 

16. Хворому М. з метою введення лікувальної дози протиправцевої сироватки було зроблено 
пробу на чутливість, яка виявилась позитивною. Шляхом введення якої речовини найбільш 
правильно провести сецифічну гіпосенсибілізацію? 

A. Дозволеної дози протиправцевої сироватки 
B. Глюкокортикоїдів 
C. Малих доз протиправцевої сироватки 
D. Антигістамінних препаратів 
E. Імунодепресантів 

 
17. Збудник правцю продукує екзотоксин з різними ефектами біологічної дії. Які клінічні 
прояви може спричинити в людини цей токсин? 

A. Розлади зору 
B. Спазм жувальних м′язів 
C. Пронос 
D. Висипи на шкірі 



E. Нудоту 
 
18. В поліклініку на прийом прийшов хворий С., 36 років, який працює м′ясником, зі 
скаргами на «фурункул» на правому передпліччі. На правому передпліччі  визначається 
некротична виразка діаметром 5 мм з серозною рідиною і вдавленням в центрі, оточена 
вираженим запальним валіком і вінцем з везикул, розташованих на щільній основі. 
Виражений набряк м′яких оточуючих тканин. Вказане утворення - це 

A. Бульозна форма бешихи 
B. Дифтерія рани 
C. Інфікована рана 
D. Карбункул сибірської виразки 
E. Флегмона передпліччя 

 
19. Хворий 48 років, госпіталізований у хірургічне відділення на 3-й день з рвано-
розчавленою раною правої гомілки. Стан хворого важкий, температура 38,90С, виражений 
набряк тканин гомілки, шкіра фіолетово-синюшного кольору, крепітація навколо рани, з якої 
виділяється сукровична темна рідина. Яка інфекція може викликати такий стан? 

A. Анаеробна клостридіальна 
B. Дифтерія рани 
C. Грам-негативна мікрофлора 
D. Кокова мікрофлора 
E. Анаеробна неклостридіальна 

 
20. Хворий 37 років, на 3 добу після травматичної ампутації лівого стегна скаржиться, що 
пов′язка дуже туга і викликає нестерпний біль в куксі. Об′єктивно збуджений, крутиться у 
ліжку, стогне. Шкіра бліда. Температура тіла – 390С. Пульс – 130/хв., слабкий. Кукса лівого 
стегна набрякла, шкіра бліда. Добре видно поверхневі вени. Пов′язка промокає серозно-
кров′янистим виділенням з запахом кислої капусти. Навколо рани крепітація. Яке 
ускладнення виникло у хворого? 

A. Тромбоз глибоких вен кукси 
B. Тромбофлебіт поверхневих вен кукси 
C. Газова гангрена кукси лівого стегна 
D. Нагноєння післяопераційної рани кукси 
E. Флегмона кукси 

 
21. Хворий 40 років був прооперований з приводу флегмони поперекової ділянки. У нього 
знову різко підвищилась температура тіла до 380С, з′явились явища інтоксикації, зросла 
кількість лейкоцитів у крові. В рані, яка майже очистилась від некротичних тканин і 
виповнювалась грануляціями, з′явились гнильні виділення, грануляції стали блідими. Яке 
ускладнення виникло у даного хворого? 

A. Гнильна флегмона 
B. Бешихове запалення 
C. Алергічна реакція 
D. Сепсис 
E. Еризипелоїд 

 
22. У хворого, який лікувався в амбулаторних умовах з приводу фурункула, стан різко 
погіршився з′явився головний біль, пропасниця, на шкірі геморагічні висипання. Про яке 
ускладнення фурункула слід думати в даному випадку і ваші дії? 

A. Фурункульоз. Негайна госпіталізація 
B.  Лімфаденіт. Призначити антибіотикотерапію 
C. Бешихове запалення. Змінити антибіотик 



D. Сепсис. Негайна госпіталізація 
E. Алергічна реакція. Відмінити антибіотико терапію 

 
23. Хворий, 36 років з карбункулом шиї звернувся за допомогою на 6-й день від початку 
захворювання. Об′єктивно загальний стан важкий. Пульс – 120/хв., АТ – 90/60 мм рт.ст. 
Температура тіла – 390С. Хворий млявий, загальмований. На задній поверхні шиї 
визначається запальний інфільтрат розміром 10х8 см із численними отворами, з яких 
виділяється гній. Загальний аналіз крові ЕР – 2,8х1012/л, Hb – 92 г/л, Л – 3,6х109/л, ю – 2 %, 
п/я – 38 %, с/я – 45 %, л – 9 %, м – 6 %. Про яке ускладнення йде мова? 

A. Сепсис 
B. Гнійний менінгіт 
C. Гнійно-резорбтивна пропасниця 
D. Прогресуючий тромбофлебіт 
E. Лімфангоїт 

 
24. У хворого 30 років з глибокими опіками до 30 % поверхні тіла через 30 днів визначається 
постійна лихоманка, відсутність апетиту, нічні потіння. Опікова поверхня в′яло гранулює. 
Визначте стадію опікової хвороби? 

A. Септикотоксемія 
B. Первинний опіковий шок 
C. Вторинний опіковий шок 
D. Гостра опікова токсемія 
E. Реконвалесценція 

 
25. У хворого М., 43 років, після операції з приводу остеомієліта лівого стегна на 6 добу 
перебіг захворювання ускладнився розвитком сепсису. Незважаючи на комплексну терапію 
сепсису на 9 добу залишається висока температура до 400С, частота пульсу 110 уд/хв, 
частота дихання 23/хв., АТ 100/60 мм рт.ст. В аналізі крові кількість лейкоцитів 16х109/л, 
кількість паличкоядерних – 16%. Яка фаза клінічного перебігу триває?   

А. Катаболічна    
B. Анаболічна    
C. Реабілітаційна    
D. Функціональна    
E. Напруження    

 
26. Смерть хворого, 16 років, настала від розлитого фібринозно-гнійного перитоніту. На 
аутопсії в нижній ділянці тонкої кишки виявлено виразку, яка повторювала форму пейєрової 
бляшки, з перфорацією стінки кишки. Мікроскопічно стертість малюнка лімфоідної тканини, 
витіснення її проліферуючими моноцитами, які формують гранульоми. Про ускладнення 
якого захворювання йдеться? 

A. Черевний тиф 
B. Шигельоз 
C. Холера 
D. Бруцельоз 
E. Неспецифічний виразковий коліт 

 
27. Хворий помер на 3-й день після операції з приводу перфорації стінки товстої кишки з 
явищами розлитого гнійного перитоніту. На розртині слизова оболонка стінки товстої кишки 
потовщена, вкрита фібриновою плівкою, поодинокі виразки проникають на різну глибину. 
Гістологічно некроз слизової оболонки, фібрин, інфільтрація лейкоцитами з вогнищами 
геморагій. Ускладнення якого захворювання стало причиною смерті хворого? 

A. Неспецифічний виразковий коліт 



B. Черевний тиф 
C. Шигельоз 
D. Хвороба Крона 
E. Амебіаз 

 
28. Хворий 27 років, скаржиться на відсутність апетиту, субфебрильну температуру та втрату 
маси тіла, різьку біль, припухлість, контрактуру в межі колінного суглобу і порочний стан 
кінцівкі, визначається атрофія її м'язів. Суглоб гарячий на дотик. По зовнішній поверхні 
колінного суглобу визначено норицю і гнійне виділення. Проба Р-Манту - позитивна. 
Рентгенологічна діагностика: визначається деструкція, стертість країв кісткової тканини, 
осередок секвестри, остеопороз, звуження суглобової щілини, тінь в м'я ких тканинах. 
Лабораторно нейтрофільоз, підвищення ШОЕ. Ваш діагноз?   

А. Туберкульоз колінного суглоба (туберкулезний гоніт)   
B. Абсцесс   
C. Флегмона   
D. Остеомієліт колінного суглоба   
E. Пухлина колінного суглоба   

29. Які є види хронічної хірургічної інфекції? 
А. Гнійна, гнилісна 
В. Анаеробна, аеробна 
С. Контагіозна, неконтагіозна 
D. Екзогенна, ендогенна 
Е. Специфічна, неспецифічна 
 

30. Що з перерахованого нижче не відносять до хронічної специфічної хірургічної інфекції? 
А. Туберкульоз 
В. Хронічний гематогенний остеомієліт 
С. Лепра 
D. Актиномікоз 
Е. Сифіліс  
 

31. Хвора 57 років, скаржиться на наявність нориці в ділянці післяопераційного рубця на 
передній черевній стінці з виділенням незначної кількості прозорої рідини. Шкіра навколо 
нориці мацерована, хвилює свербіж. Три роки назад оперована з приводу деструктивного 
панкреатиту. Серединна рана заживала вторинним натягом. Сформулюйте правильний 
діагноз? 

A. Нориця черевної стінки 
B. Нориця черевної порожнини 
C. Нориця підшлункової залози 
D. Жовчна нориця 
E. Шлункова нориця 

 
32. У матері, що годує дитину, через 2 місяці після розкриття гнійного маститу в правій 
молочній залозі утворилась точкова молочна нориця, через яку виділяється молоко в дуже 
малій кількості. Проведені консервативні заходи, направлені на закриття нориці, результатів 
не дали. Яка ваша подальша тактика? 

A. Оперативне лікування 
B. Після закінчення лактації нориця закриється самостійно 
C. Перервати лактацію 
D. Накласти тугу пов′язку на залозу  
E. Обмежити прийом рідини 

 



33. У хворої, 63 років, що страждає на цукрвовий діабет, дві доби тому з′явились болі, 
наростаючий набряк правої нижньої кінцівки. Сусіди хворої із запізненням викликали 
швидку допомогу. Об′єктивно загальний стан важкий. Хвора млява, загальмована. Пульс – 
120/хв., слабкого наповнення, АТ – 90/60 мм рт.ст. Температура тіла – 38,50С. Права нижня 
кінцівка в ділянці стопи і гомілки бліда, набрякла, холодна. Пульс на загальній стегновій 
артерії визначається нижче – відсутній. На шкірі спостерігаються темно-червоні плями, 
пухирі, що заповнені сукровичною рідиною. Який найбільш імовірний діагноз? 

A. Венозна гангрена 
B. Волога гангрена 
C. Анаеробна газова гангрена 
D. Анаеробна неклостридіальна флегмона 
E. Бешиха 

 
34. У хворого на цукровий діабет з′явився різкий біль у правій стопі. Об′єктивно великий 
палець стопи чорного кольору, тканини набряклі, наявні вогнища відшарування епідермісу, 
виділення з неприємним запахом. Яка клініко-морфологічна форма некрозу розвинулася у 
хворого? 

A. Пролежень 
B. Гангрена волога 
C. Секвестр 
D. Гангрена суха 
E. Інфаркт 

 
35. У хворої, яка страждає на ваду серця і фібриляцію передсердь, раптово виник різкий біль 
в лівій гомілці і стопі. Стопа і нижня третина гомілки бліді, холодні на дотик. Пальпація 
гомілки болюча, тактильна чутливість знижена, рухи обмежені, пульсація на артеріях стопи 
не визначається. Який найбільш імовірний діагноз? 

A. Гострий тромбофлебіт 
B. Гострий флебіт 
C. Бешихове запалення 
D. Гострий тромбоз стегнової артерії 
E. Гангрена 

 
36. Чоловіку, 40 років, за вимогою діагностичних тестів зробили лімфографію органів 
грудної порожнини. Хірург встановив, що пухлина вразила орган, з лімфатичних судин якого 
лімфа безпосередньо переходить у грудну протоку. Який це орган? 

A. Стравохід 
B. Трахея 
C. Лівий головний бронх 
D. Серце 
E. Осердя 

 
37. Хворому проводять правобічну пульмонектомію з приводу раку легені. Після розсічення 
середостінної плеври в першу чергу необхідно перев′язати легеневі вени, щоб зменшити 
можливість дисемінації пухлинних клітин. З метою уникнути помилок хірургу слід знати 
порядок розташування анатомічних утворів кореня правої легені (у напрямку зверху вниз). 

A. Бронх, артерія, вени 
B. Артерія, бронх, вени 
C. Артерія, вени, бронх 
D. Вени, артерія, бронх 
E. Бронх артерія, вени 

 



38. Пацієнту, 50 років, з приводу раку легень проведено правобічну лобектомію (видалення) 
верхньої частки легень. Яку кількість сегментів вилучено при такій операції? 

A. Чотири 
B. Три 
C. П′ять 
D. Два 
E. Жодного сегмента 

 
39. У хворої діагностовано пухлину голівки підшлункової залози, порушення венозного 
відтоку із деяких органів черевної порожнини. Яка венозна судина була стиснена пухлиною? 

A. Воротна печінкова вена 
B. Ниркова вена 
C. Ліва шлункова вена 
D. Нижня порожниста вена 
E. Права шлункова вена 

 
40. У хворого, 30 років, виявлено пухлину висхідної ободової кишки, яка стискає v.colica 
dextra, що перешкоджає венозному відтоку в портальну систему. По яких венах іде відтік 
крові в систему нижньої порожнистої вени? 

A. Vv. gastricae 
B. V.renalis dextra 
C. V.colica sinsitra 
D. V.colica media 
E. Vv.lumbales 

 
41. При обстеженні хворого, 67 років, на рентгенограмі візуалізується пухлина середньої 
частини правої легені. Які сегменти розташовані в цій частині? 

A. Присередній, бічний 
B. Верхній язиковий, нижній язиковий 
C. Передній та задній основні 
D. Верхівковий, передній 
E. Верхівково-задній, передній 

 
42. У хворого спостерігається ішемія тканин нижче від колінного суглоба, що 
супроводжується переміжною кульгавістю. Про оклюзію якої артерії йдеться? 

A. Підколінної 
B. Малогомілкової 
C. Задньої великогомілкової 
D. Передньої великогомілкової 
E. Проксимальної частини стегнової артерії 
 

43. Хворий страждає на цироз печінки. Варикозні розширення яких вен із системи порто-
кавальних анастомозів спостерігаються? 

A. V.subcostalis 
B. V. femoralis 
C. V. epigastrica superficialis 
D. V. circumflexa ilium profunda 
E. Vv. intercostales posteriores 

 
44. При обстеженні хворого встановлено порушення кровообігу підшлункової залози. Яка з 
перерахованих артерій може бути пошкодженою? 

A. A.gastrica dextra 



B. A.hepatica propria 
C. A.gastrica sinistra 
D. A.gastroepiploica dextra 
E. A.lienalis 

 
45. У клініку поступив хворий зі скаргами на біль у правій підребірній ділянці, блювання з 
кров′ю. При дослідженні було встановлено збільшення печінки, розширення підшкірних вен 
передньої черевної стінки живота. В якій судині утруднений кровотік? 

A. Печінковій вені 
B. Черевній аорті 
C. Воротній печінковій вені 
D. Нижній порожнистій вені 
E. Верхній порожнистій вені 

 
46. Які розділи становлять суб'єктивну частину історії хвороби?  

А. Паспортна частина 
 B. Скарги 
 C. Історія захворювання 
 D. Історія життя 
 E. Об'єктивне дослідження 
 F. Дані додаткових методів дослідження 

 
47. Які з перерахованих положень відображають в історії розвитку захворювання (anamnesis 
morbi)?  

А. Біографічні відомості 
 B. Дата й година початку захворювання 
 C. Перші прояви захворювання 
 D. Фактори, що сприяли виникненню захворювання 
 E. Спадковість 
 F. Житлові умови й гігієнічний режим 

 
48. Які з перерахованих положень відображають в історії життя хворого (anamnesis vitae)?  

А. Перенесені захворювання й травми 
 B. Як хворого обстежили й лікували із приводу основного захворювання 
 C. Шкідливі звички 
 D. Що спонукало звернутися до лікаря в цей час 
 E. Фактори, що сприяли виникненню захворювання 
 F. Алергологічний анамнез 
 G. Епідеміологічний анамнез 

 
49. Укажіть неправильну оцінку загального стану хворого  

 А. Задовільний 
 B. Відносно задовільний 
 C. Середньої важкості 
 D. Важкий 
 E. Украй важкий 

 
50. На підставі чого формулюють попередній діагноз?  

А. Скарги хворого 
 B. Анамнез захворювання 
 C. Порівняння виявлених симптомів і синдромів з подібними проявами при інших 

захворюваннях 



 D. Анамнез життя хворого 
 E. Об'єктивне дослідження хворого 
 F. Результати інструментального обстеження 

 
 



 

Білет №2 
1. Чоловіку, 18 років, з приводу флегмони плеча зроблено внутрішньом′язову ін′єкцію 
бензилпеніциліну натрієвої солі. Після цього у нього з′явилися тахікардія, ниткоподібний 
пульс, артеріальний тиск знизився до 80/60 мм рт.ст. Який вид фармакологічної реакції 
розвинувся? 

A. Потенціювання 
B. Центральна дія 
C. Рефлекторна дія 
D. Анафілактичний шок 
E. Периферійна дія 

 
2. Хвора П., 25 років, госпіталізована в хірургічне відділення зі скаргами на болі в правій 
сідниці, температуру до 390С. Із анамнезу відомо, що 9 діб тому з метою знеболювання в 
зону правої сідниці була виконана внутрішньом′язова ін′єкція анальгіну. Об′єктивно в 
верхньо-зовнішньому квадранті правої сідниці визначається болючий інфільтрат 5 на 4 см, 
шкіра над ним гіперемована, гаряча на дотик. Поставте правильний діагноз. 

A. Гематома правої сідниці 
B. Післяін′єкційний абсцес правої сідниці 
C. Рожисте запалення правої сідниці 
D. Карбункул правої сідниці 
E. Абсцедуючий фурункул правої сідниці 

 
3.У хворої через 10 днів після внутрішньом′язової ін′єкції з′явилось болісне запальне 
утворення в ділянці верхньо-зовнішнього квадранта правої сідниці, температура тіла до 380С 
у вечірній час протягом останніх 3 діб. Назвіть найбільш імовірний діагноз. 

A. Гематома сідниці 
B. Бешиха 
C. Гнійний натічник 
D. Постін′єкційний абсцес сідниці 
E. Жодне з перерахованих захворювань 

 
4. Хворий Ю., 43 років, на протязі 10 років хворіє цукровим діабетом, тип ІІ, важка форма. 
Скаржиться на біль, появу пухлиноподібного утворення в міжлопатковій ділянці розмірами 
до 5 см в діаметрі з явищами вираженої гіперемії, набряку. В центрі – 5 гнійних верхівок в 
діаметрі до 0,2-0,3 см. Пальпаторно – різка болючість. Яке захворювання у даного хворого? 

A. Асбцес 
B. Карбункул 
C. Флегмона 
D. Фурункул 
E. Лімфангоїт 

 5. Хвора 35 років, скаржиться на високу температуру тіла, біль у верхньо-зовнішньому 
квандранті правої сідниці, які з′явились після ін′яєкції. Хворіє 3 доби. В місці ін′єкції, 
гіперемія шкіри, болючий інфільтрат з пом′якшенням в центрі. Встановлено діагноз 
постін′єкційний асбцес правої сідниці. Подальша тактика хірурга? 

A. Госпіталізація хворого, призначення антибіотиків, УВЧ 
B. Пункція абсцеса, видалення гною з подальшим введенням антисептиків 
C. Розкриття абсцесу, санування і дренування порожнини 
D. Низькоінтенсивне лазерне опромінення по 10-15 хв. на праву сідницю 
E. Жарознижуючі препарати, масаж і сухе тепло на праву сідницю 

 



6. Хворий К. звернувся із скаргами – в правій пахвовій ділянці спостерігаються 3 щільні, 
обмежені запальні інфільтрати, які виступають над шкірою. Шкіра над ними червона із 
багрово-сизим відтінком, в центральній частині одного інфільтрату – рана із витіканням з неї 
гною. Який попередній діагноз? 

A. У хворого нагноєний лімфаденіт 
B. У хворого туберкульоз підпахвинних лімфатичних вузлів 
C. У хворого фурункул пахвинної ділянки 
D. У хворого карбункул пахвинної ділянки 
E. У хворого гідраденіт 

 
7. Хвора 54 років скаржиться на інтенсивний пекучий біль і відчуття жару в ділянці правої 
гомілки, підвищення t тіла до 39,00С, загальне нездужання та озноб, які виникли раптово, 
вночі. Об′єктивно на передній поверхні гомілки – локальне яскраве почервоніння шкіри у 
вигляді «географічної карти» з чіткими зазубреними контурами. Шкіра дещо набрякла, 
болюча по периферії почервоніння, її температура – підвищена. Симптом флуктуації – 
негативний. Який діагноз у хворої? 

A. Еритематозна форма бешихи 
B. Капілярний лімфангоїт 
C. Флегмона правої гомілки 
D. Трункулярний лімфангоїт 
E. Флегмонозна форма бешихи 

 
8. Жінка, що годує груддю, звернулась до хірурга поліклініки зі скаргами на біль, набряк у 
правій молочній залозі, слабкість, підвищення температури. Знайдено ущільнення тканин, в 
центрі ущільнення – симптом флюктуації. Діагноз гострий гнійний правостороній мастит. 
Яке лікування найбільш доцільне при гострому гнійному маститі? 

A. Пеніцилін-новокаїнова блокада 
B. Теплові процедури 
C. Оперативне лікування 
D. Компрес з димексидом 
E. Спиртовий компрес 

 
9. Хворий, 37 р., скаржиться на пекучий біль у правій гомілці, слабкість, озноб. Хворіє 7 діб. 
Об′єктивно гомілка гіперемована з чіткою межею, шкіра набрякла. В нижній третині правої 
гомілки здерта шкіра 1х0,5 см. Ваш діагноз? 

A. Флегмона 
B. Абсцес 
C. Бешиха 
D. Лімфангоїт 
E. Інфіковане садно 

10. У хворого 45 років виражене варикозне розширення вен нижніх кінцівок, варикозна 
екзема правої гомілки. Який підхід є найбільш грунтовним у профілактиці рецидивів екземи? 

A. Еластичний бинт 
B. Стрептоцидова мазь 
C. Преднізолонова мазь 
D. Венектомія 
E. Клотримазол 

 
11. Хворий 28 років, що 2 дні тому поранив дистальну фалангу вказівного пальця правої 
руки голкою, скаржиться на різкий біль пульсуючого характеру і набряк у ділянці цієї 
фаланги та виражене порушення рухомості пальця. Через болі останньої ночі заснути не міг. 
Хворий тримає вказаний палець дещо зігнутим; дистальна фаланга його гіперемована, 



значно збільшена в об′ємі. Зондом чітко виявляється точка максимальної болючості. 
Температура тіла 36,90С. Який метод місцевого лікування буде правильним? 

A. Розкриття і дренування гнійника після місцевої інфільтративної анестезії 
B. Розкриття і дренування нагнійного процесу пальця 
C. Обколювання ураженої ділянки антибіотиками з новокаїном 
D. Застосування напівспиртових компресів 
E. Резекція дистальної фаланги пальця 
 

12. Хвора М., 32 роки, скаржиться на збільшення обсягу другого пальця лівої кисті, 
підвищення температури до 37,50С. При огляді встановлено палець деформований, не 
згинається, шкіра синюшного кольору, наявні нориці, з яких витікає гній. На рентгенограмі 
видно остеопороз кісток та суглобів. З якою формою панариція ми маємо справу? 

A. Пандактиліт 
B. Кістковий 
C. Суглобовий 
D. Сухожильний 
E. Кістково-сухожильний 

 
13. Хвора 28 років чистила рибу і проколола перший палець правої кисті. Через день 
відмітила почервоніння шкіри пальця, набряк, свербіння, наявність червоних смуг на 
передпліччі; збільшення і болючість ліктьових лімфатичних вузлів. Який найбільш 
імовірний діагноз? 

A. Еризипелоїд 
B. Підшкірний панарицій 
C. Бешиха 
D. Лімфангоїт 
E. Лімфаденіт 

 
14. Хворий К. скаржиться на смикаючі, пульсуючі болі в ІІІ пальці правої кисті. Початок 
захворювання пов′язує з наколом цвяхом. При дослідженні пальця шкіра гіперемована, 
напружена, пальпація гудзиковим зондом виявляє зону найбільшої болючості. Попередній 
діагноз 

A. Пандактиліт 
B. Кістковий панарицій 
C. Пароніхія 
D. Підшкірний панарицій 
E. Суглобний панарицій 

 
15. Хвора 53 років, оперована амбулаторно з приводу підшкірного панарицію середньої 
фаланги другого пальця лівої кисті в стадії абсцедування. На 6 добу після операції стан 
хворої погіршився, знову з′явився сильний біль у пальці, підвищилася температура до 380С. 
Об′єктивно оперована фаланга стовщена, функція пальця порушена, із рани виділяється 
гнійний ексудат з неприємним запахом. Лікарем запідозрений ровиток кісткового панарицію 
у хворої. Яке дослідження доцільне для підтвердження діагнозу? 

A. Рентгенографія другого пальця 
B. Пункція гнійника 
C. Біопсія тканини хворої фаланги пальця 
D. Бактеріологічне дослідження ексудату 
E. Ультразвукове дослідження 

 
16. Хворий Х., 17 років, скаржиться на загальну слабкість, тризм, посмикування м′язів із 
скупим серозно-гнійним виділенням, шкіра навколо рани гіперемована. Ваш діагноз? 



A. Флегмона 
B. Остеомієліт 
C. Інфікована рана 
D. Бешиха 
E. Правець 

 
17. Хворий Е., на 5-ту добу після операції з приводу пошкодження товстої кишки скаржиться 
на розпираючий біль  у післяопераційній рані, слабкість, сонливість, головний біль, 
підвищення температури до 400С. Навколо рани припухлість, крепітація газу. Виділення із 
рани незначні, брудно-сірого кольору з гнильним запахом. Імовірний діагноз? 

A. Абсцес 
B. Анаеробна клостридіальна раньова інфекція 
C. Нагноєння післяопераційної рани 
D. Бешиха 
E. Флегмона 

 
18. Під час сільськогосподарських робіт в полі тракторист отримав відкриту травму кисті. 
Планового повного курсу щеплення проти правцю не проходив. В чому полягатиме екстрена 
специфічна профілактика правцю в даному випадку? 

A. 0,5 мл АП-анатоксину 3000 МО ППС 
B. 1,0 мл АП-анатоксину 
C. Не проводиться 
D. 3000 МО ППС 
E. 1,0 мл АП-анатоксину, 3000 МО ППС 

 
19. У клініку госпіталізовано хворого з діагнозом анаеробна газова гангрена стегна. Який 
антисептик обов′язково повинен бути використаний при обробці інструментів після 
перев′язки? 

A. 6 % розчин перекис водню 
B. Розчин фурациліну 
C. 5 % розчин йоду 
D. 0,02 % розчин декаметоксину 
E. 0,1 % розчин марганцевокислого калію 

 
20. У хворого на п′ятий день після отримання невеличкої рани правої кисті при обробці 
земельної ділянки підвищилась температура тіла до 380С, з′явились болі у м′язаха, 
ускладнення ковтання, неможливість відкрити рота, сардонічна посмішка. Яке ускладнення 
виникло у хворого? 

A. Газова гангрена 
B. Флегмона кисті 
C. Правець 
D. Бешиха кисті 
E. Флеботромбоз судин кисті 

21.  У хворої Н, 35 років, на 5 добу після оперативного втручання з приводу гнійного 
парапроктиту загальний стан погіршився зросла температура тіла до  400С, частота пульсу 
100 уд/хв, частота дихання 23/хв., АТ 90/50 мм рт.ст. В аналізі крові кількість лейкоцитів 
18х109/л, кількість паличкоядерних – 16\%.  Місцево прогресують некротичні зміни тканин. 
Про яке ускладнення слід міркувати?   

А. Сепсис   
B. Нагноювання рани   
C. Газова гангрена    
D. Тазовий перитоніт   



E. Флегмона тазової клітковини   
 
22. В хірургічне відділення поступив хворий в стані септичного шоку. Об’єктивно різко 
виражена гіпертермія, ЧД 25/хв., пульс 110/хв., ЧСС 110/хв., АТ 105/70 мм.рт.ст., знижена 
артеріовенозна різниця по кисню. Хворий занепокоєний. Діурез адекватний. Яка фаза 
септичного шоку у хворого   

А. Гіпердинамічна   
B. Період “холодної гіпотензії”   
C. Фаза незворотного шоку   
D. Фаза зворотнього шоку   

 
23. У хворої С. 37 років на 10 день після розкриття флегмони лівого стегна різко погіршився 
загальний стан. З’явилася жовтяниця склер та шкіри, прогресуюча анемія з зсувом 
лейкоцитарної формули вліво, гіпертермія до 39ºС, важкість, болі в правому підребер´ї. 
Репаративні і регенеративні процеси в рані сповільнені. Дослідження крові на бактеріємію 
від’ємні. Яке ускладнення виникло у хворої?   

А. Септичний шок   
B. Блискавичний сепсис   
C. Септикопіємія   
D. Хронічний сепсис   
E. Септицимія   

 
24. Хворий Р. 31 року оперований з приводу флегмони гомілки. У післяопераційному періоді 
стан хворого погіршився – температура тіла підвищилася до 390С, частота дихальних рухів 
25 на хвилину. При аускультації в легені різнокаліберні хрипи. Турбують болі в рані, 
слабкість, запаморочення. Частота серцевих скорочень – 102 на хвилину. В аналізі крові 
більш 10% незрілих лейкоцитів.  Чим зумовлено погіршення стану?     

А. Розвитком сепсису.   
B. Розвитком дихальної недостатності.   
C. Розвитком серцево-судинної недостатності.   
D. Прогресом запалення в рані   
E. Пневмонією 

 
25. У хворої 26 років після операції з приводу гнійного лактаційного маститу 
післяопераційний період ускладнився пневмонією, артеріальною гіпотонією, анурією. 
Загальний стан важкий, температура тіла 38,50С. Діагностований сепсис.  На підставі яких 
ознак діагностований сепсис?     

А. Поліорганная недостатність   
B. Артеріальна гіпотонія   
C. Підвищення температури тіла   
D. Наявність гнійного осередку інфекції   
E. Анурія   

 
26. Які кістки найчастіше уражаютья при кісково-суглобовій формі туберкульозу? 

А. Черепа 
В. Передпліччя і гомілки 
С. Стегнові 
D. Тіла хребців 
Е. Тазові 
 

27. Які наслідки туберкульозу суглобів при тривалому перебігу захворювання? 
А. Прогресуюча атрофія м´язів кінцівки 



В. Стійка контрактура 
С. Склероз підшкірної жирової клітковини 
D. Абсцеси, нориці 
Е. Усе перераховане вірне 
 

28. Назвіть одну з ранніх діагностичних ознак кісткового туберкульозу: 
А. Пульсуючі болі 
В. Виражена запальна реакція 
С. Висока температура тіла 
D. Ідіопатична поява ексудату у суглобі 
Е. Інтокискація, озноб 
 

29. Актиномікотичний процес при ураження шлунково-кишкового тракту звичайно 
локалізується в: 

А. Стравоході, шлунку 
В. Тонкій кишці 
С. Сліпій кишці 
D. Сигмовидній кишці 
Е. Прямій кишці 

30. Чи можливе метастазування при актиномікозі? 
А. Можливе лімфогенним шляхом 
В. Можливе венозним шляхом 
С. Можливе артеріальним шляхом 
D. Можливе будь-яким перерахованим вище шляхом 
Е. Неможливе 
 

31. Трофічні виразки нижніх кінцівок на тлі артеріальної недостатності частіше 
локалізуються  

А. У дистальних відділах пальців 
 B. В області медіальної щиколотки 
 C. У п'ятковій області 
 D. У будь-якій області сегмента з порушеним артеріальним кровообігом 

 
32. Трофічні виразки утворяться при  

А. Недостатності венозного кровообігу 
 B. Авітамінозі 
 C. Недостатності артеріального кровообігу 
 D. Ушкодженні спинного мозку 
 E. Ушкодженні периферійних нервів 
 F. Цукровому діабеті 

 
33. Що характерно для трофічної виразки при артеріальній недостатності?  

А. Наявність грубих країв 
 B. Флуктуація 
 C. Наліт фібрину в дні 
 D. Гнійне відокремлюване 
 E. Рясна кровоточивість 

 
34. Де частіше локалізуються трофічні виразки нижніх кінцівок при венозній недостатності?  

 А. У дистальних відділах 
 B. В області медіальної щиколотки 
 C. У п'ятковій області 



 D. У будь-якій області сегмента з порушеним венозним відтоком 
 
35. При вологій гангрені присутні (виберіть всі можливі варіанти) 

 А. Набряк тканин 
 B. Зміна кольорів шкірних покривів 
 C. Інтоксикація 
 D. Наявність демаркаційної лінії 
 E. Гнильний запах 
 F. Розвиток патогенної мікрофлори 

 
36. У хворого, 60 років, унаслідок злоякісної пухлини великого сосочка дванадцятипалої 
кишки виникла обтураційна жовтяниця. Просвіт якої анатомічної структури стискується 
пухлиною? 

A. Міхурової протоки 
B. Ампули великого дуоденального сосочка 
C. Загальної печінкової протоки 
D. Правої печінкової протоки 
E. Лівої печінкової протоки 

 
37. Під час ректороманоскопії виявлено пухлину, яка походить із слизової оболонки 
кінцевого відділу прямої кишки. З якого епітелію утворилася ця пухлина? 

A. Перехідного 
B. Одношарового призматичного залозистого 
C. Одношарового призматичного облямованого 
D. Одношарового кубічного 
E. Багатошарового плоского не зроговілого 

 
38. Клінічне обстеження хворого дозволило встановити попередній діагноз рак печінки. 
Наявність якого білка в сироватці крові дозволить підтвердити діагноз? 

A. γ-глобулінів 
B. Пропердину 
C. Парапротеїнів 
D. С-реактивного протеїну 
E. α-фетопротеїну 

 
39. У хворого із синдромом Золінгера-Елісона (пухлина підшлункової залози) відзначається 
збільшення секреції, перистальтики травного тракту, а також діарея та пептичні виразки. Яка 
з перерахованих речовин секретується вказаною пухлиною і спричиняє цей комплекс 
симптомів? 

A. Секретин 
B. Вазоактивний інтестинальний пептид 
C. Пепсин 
D. Трипсин 
E. Гастрин 

 
40. Під терміном «неоадьювантна хіміотерапія» розуміють: 

A. Післяопераційна 
B. Профілактична 
C. Хіміотерапія в комбінації з променевою терапією 
D. Передопераційна 
E. Хіміотерапія в комбінації з гормонотерапією 

 



41. У хворого, 45 років, на правій нозі спостерігається блідість шкіри гомілки та стопи і 
відзначається відсутність пульсації тильної артерії стопи та задньої великогомілкової артерії. 
Пульсація стегнової артерії збережена. Про ураження якої артерії це свідчить? 

A. Низхідної колінної 
B. Зовнішньої клубової 
C. Малогомілкової 
D. Глибокої артерії стегна 
E. Підколінної 

 
42. У хворого, 60 років, виявлено різке розширення підшкірних вен передньої черевної 
стінки. Про порушення кровотоку в якій вені це свідчить? 

A. Верхній порожнистій 
B. Непарній 
C. Ворітній печінковій 
D. Верхній брижовій 
E. Нижній порожнистій 

 
43. При обстеженні 48-річного хворого лікар виявив асцит (черевну водянку), у ділянці 
пупка – розширені повнокровні вени (симптом голови медузи). В анамнезі зазначено, що 
хворий зловживав алкоголем. Який орган черевної порожнини уражено і по яких венозних 
анастомозах відтікає венозна кров? 

A. Печінка. Порто-кава-кавальний анастомоз через припупкові вени 
B. Підшлункова залоза.  Кава-кавальний анастомоз через брижову вену 
C. Селезінка. Кава-портальний анастомоз через систему шлункових вен 
D. Печінка. Кава-кавальний анастомоз через систему нижньої і верхньої брижових вен 
E. Шлунок. Порто-кавальний анастомоз через систему шлункових вен, нижньої і 

верхньої брижових вен 
44. При обстеженні хворої на присередній поверхні стегна відмічено набряк, збільшення 
розмірів вен, утворення вузлів. З боку якої вени відмічається патологія? 

A. V.poplitea 
B. V.saphena parva 
C. V.femoralis 
D. V. saphena magna 
E. V.iliaca externa 

 
45. У хворої спостерігається розширення судин на передній присередній поверхні гомілки. 
Розширенням якої судини зумовлений цей процес? 

A. V.saphena parva 
B. A.tibialis anterior 
C. V. saphena magna 
D. A. tibelis posterior 
E. V.poplitea 

 
46. Які розділи не входять у клінічну історію хвороби хірургічного хворого?  

 А. Етіологія і патогенез 
 B. План обстеження й лікування 
 C. Патологічні зміни в органах 
 D. Попередній діагноз 
 E. Профілактика захворювання 
 F. Щоденник спостереження 

 



47. Як часто лікар повинен записувати в історію хвороби щоденники спостереження для 
хворих, що перебувають у задовільному стані?  

 А. Двічі на день 
 B. Щодня 
 C. Через день 
 D. Один раз в 3 дні 
 E. Тільки при погіршенні стану хворого 

 
48. Що з перерахованого не відносять до лабораторних методів дослідження?  

А. Біохімічні аналізи 
 B. Цитологічне дослідження 
 C. УЗД 
 D. Ректороманоскопія 
 E. Бактеріологічне дослідження 

 
49. Що з перерахованого не відносять до ендоскопичних методів дослідження?  

 А. Бронхоскопія 
 B. Ірігоскопія 
 C. Езофагогастроскопія 
 D. Колоноскопія 
 E. Ректороманоскопія 
 

50. Що з перерахованого відносять до паспортної частини історії хвороби?  
А. Вік 
 B. Професія 
 C. Місце проживання 
 D. Дата й година надходження 
 E. Ким спрямований хворий 
 F. Спадкоємні захворювання 

 
 



 

Білет №3 

1. Хворий 31 року, звернувся із скаргами на підвищення температури до 380С, біль у 
поперековій ділянці, припухлість. Під час огляду у правій поперековій ділянці знайдено 
болючий інфільтрат розміром 5х6 см, шкіра над ним багрового кольору, у центрі багато 
гнійно-некротичних нориць, з яких виділяється гній. Який найбільш імовірний діагноз? 

A. Абсцес поперекової ділянки 
B. Бешиха 
C. Паранефрит 
D. Карбункул поперекової ділянки 
E. Ниркова колька 

 
2. Хвора 44 років, скаржиться на постійний пекучий біль, почервоніння шкіри та набряк в 
ділянці лівої гомілки, загальне нездужання, дрижаки, підвищення температури тіла до 390С. 
Початок захворювання пов′язує з подряпиною шкіри лівої гомілки 2 дні тому. Об′єктивно в 
середній третині лівої гомілки є гіперемія шкіри, яскрава, з чіткими межами, які підвищені 
над незміненою шкірою; визначається помірний набряк м′яких тканин, їх болючість при 
пальпації; в центрі гіперемованої шкіри струп 2х0,2 см, який покриває поверхневу ранку. Яке 
ускладнення мікротравми лівої гомілки є у хворої? 

A. Бешиха 
B. Гострий гнійний остеомієліт 
C. Флегмона 
D. Еризипелоїд 
E. Гострий тромбофлебіт глибоких вен 

 
3. Хворий Б., 28 років, скаржиться на високу температуру 38-390С, загальну слабкість, 
головний біль. У середній третині лівої гомілки на місці незначного пошкодження шкіри 
відмічається набряк та почервоніння шкіри з чіткими контурами. Про яке захворювання слід 
гадати? 

A. Бешиха 
B. Гострий тромбофлебіт 
C. Облітеруючий ендартеріїт 
D. Флегмона гомілки 
E. Лімфангоїт 

 
4. У хворої 60 років, на 4 добу після ін′єкції в лівій сідниці з′явилися біль і ущільнення 
тканин. Температура тіла – 37,90С. Об′єктивно в верхньо-зовнішньому квадранті лівої 
сідниці шкіра червоного кольору, гаряча на дотик, при пальпації визначається інфільтрат 6х6 
см, болючий, в центрі - розм′якшення. Що потрібно зробити для того, щоб визначити 
подальшу тактику? 

A. Пункцію 
B. Біопсію 
C. Ультразвукове дослідження 
D. Рентгенографію 
E. Загальний аналіз крові 

 
5. Хвора В., 48 років, скаржиться на біль та наявність ущільнення в правій сідниці. Чотири 
дні назад в домашніх умовах хворій було виконано ін′єкцію 50 % розчину анальгіну з метою 
зменшення болю в попереку. Через день в сідниці з′явилося ущільнення тканин, а потім біль. 
Прикладала компреси. При огляді – шкіра на правій сідниці червоного кольору, при 



пальпації визначається болючий інфільтрат, позитивний симптом флуктуації. Який найбільш 
імовірний діагноз? 

A. Флегмона 
B. Карбункул 
C. Фурункул 
D. Парапроктит 
E. Післяін′єкційний абсцес 

 
6. Хвора 57 років звернулася зі скаргами на підвищення температури тіла до 390С, головний 
біль, загальну слабкість. Під час огляду стан визнаний як незадовільний, зумовлений 
інтоксикаційним синдромом. На зовнішній поверхні середньої третини правої гомілки 
відмічається ділянка гіперемії, чітко обмежена, з нерівними зазубреними краями у вигляді 
язиків полум′я, болюча при пальпації. Ваш діагноз 

A. Бешиха 
B. Грибкове ураження 
C. Дерматофітія 
D. Екзема 
E. Псоріаз 

 
7. Хвора 20 років на десяту добу після виписки з пологового відділення звернулась зі 
скаргами на підвищення температури тіла до 390С, біль у правій молочній залозі. При огляді 
молочна залоза збільшена, у верхньому зовнішньому квадранті відмічається ділянка 
гіперемії, там же пальпується ущільнення з нечіткими контурами, лактостаз, флуктуація 
відсутня. Лімфатичні вузли в правій пахвовій ямці збільшені, болючі. Вкажіть вірний діагноз 

A. Абсцес 
B. Бешиха 
C. Лактаційний мастит 
D. Дерматит 
E. Пухлина 

 
8. Хвора 65 років скаржиться на біль у прямій кишці, який відмічає 6 діб. Оглянута 
проктологом. діагностована хронічна анальна тріщина з інфільтратом. Рекомендовано 
консервативне лікування антибіотиками, компрес на анальну ділянку, свічки. Через 2 доби 
оглянута повторно – інфільтрат збільшився, з′явились флуктуація та крепітація. 
Діагностовано гострий анаеробний парапроктит. Хворій необхідно провести 

A. Розкриття гнояка під місцевим знеболенням в ургентному порядку 
B. Продовжувати консервативне лікування 
C. Розкриття гнояка під в/в знеболенням в ургентному порядку 
D. Розкриття гнояка під в/в знеболенням у плановому порядку 
E. Розкриття гнояка під місцевим знеболенням у плановому порядку 

 
9. Хворий скаржиться на тупі болі у прямій кишці, що посилюються при акті дефекації. 
Хворіє 4 дні. Лікувався амбулаторно, проте стан не покращився. Температура тіла 37,80С. В 
ділянці анального отвору патології не виявлено. При пальцевому дослідженні прямої кишки 
на боковій стінці справа виявлено щільне, болюче утворення, в центрі якого визначається 
флуктуація. Який найбільш імовірний діагноз? 

A. Гострий пельвіоректальний парапроктит 
B. Гострий підшкірний парапроктит 
C. Гострий позадупрямокишковий парапроктит 
D. Гострий підслизовий парапроктит 
E. Гострий ішіоректальний парапроктит 

 



10. Хвора 27 років, перші пологи, госпіталізована в хірургічний стаціонар через 15 діб після 
пологів із скаргами на наявність тріщин навколо соска, біль в лівій молочній залозі, слабість, 
головний біль, підвищену до 400С температуру тіла, озноб. Хворіє 6 днів. Об′єктивно ліва 
молочна залоза збільшена, біля соска – тріщини, в ділянці верхньо-зовнішнього квадранта 
шкіра гіперемована, набрякла, при пальпації тут визначається різка болючість і флуктуація, 
пахові лімфовузли зліва збільшені і болючі. Який найбільш імовірний діагноз? 

A. Рак лівої молочної залози 
B. Хронічний специфічний мастит 
C. Гострий інтрамамарний мастит зліва в стадії абсцедування 
D. Дисгормональний мастит 
E. Туберкульоз лівої молочної залози 

 
11. У хворої біль в ділянці ІІІ пальця правої руки. Підвищення температури тіла до 380С. 
Об′єктивно набряк та гіперемія нігтьової фаланги, які найбільш виражені на ділянці 
нігтьового валика. Пальпаторно – різкий біль нігтьової фаланги. Який найбільш імовірний 
діагноз? 

A. Пароніхія 
B. Панарицій підшкірний 
C. Еризипелоїд 
D. Бешиха 
E. Абсцес 

 
12. Після операції з приводу підшкірного панарицію стан хворого не покращився, 
зберігається біль та обмеження рухів ІІ пальця правої кисті, температура до 390С. При огляді 
болючий валик за ходом долонної поверхні в положенні легкого згинання. Який найбільш 
імовірний діагноз, форма захворювання? 

A. Кістковий панарицій 
B. Пароніхія 
C. Еризипелоїд 
D. Сухожилковий панарицій 
E. Абсцес 

 
13. Хворий В., 30 років, звернувся до хірурга зі скаргами на біль і припухлість в 
проксимальному міжфаланговому суглобі ІІ пальця правої кисті. 4 дні тому вколов палець 
риб’ячою кісткою. Об’єктивно ІІ палець правої кисті набрякший, гіперемований більше в 
проекції міжфалангового суглобу, різка болючисть при дотику та рухах. Об’єм рухів 
обмежений. Позитивний симптом флюктуації. Якому діагнозу відповідає дана клінічна 
картина?   

А. Суглобовий панарицій   
B. Фурункул пальця   
C. Ерзипелоїд пальця   
D. Кістковий панарицій   
E. Підшкірний параніций   

 
14. У хворого 19 років після поверхневого ушкодження шкіри на долонній поверхні нігтьової 
фаланги ІІ пальця з’явились незначний біль та пухир заповнений гноєм. На тильній поверхні 
кисті ознаки лімфангіту. Ваш діагноз?   

А. Шкірний панарицій   
B. Бешиха   
C. Лімфангіт   
D. Фурункул   
E. Кістковий панарицій   



 
15. Хворий скаржиться на сіпаючий біль в основній фаланзі І пальця лівої кисті, який не дає 
йому спати. Фаланга набрякла, на долонній поверхні незначне почервоніння, тут же при 
натискуванні зондом максимальна болючість. Захворювання пов’язує з колотою 
мікротравмою. Яка форма панарицію?   

А. Підшкірна   
B. Шкірна   
C. Сухожилкові   
D. Кісткова   
E. Пандактиліт   

 
16. Хворий 36 років, доставлений в хірургічне відділення машиною швидкої допомоги. 
Тиждень тому проколов праву кисть цвяхом. За медичною допомогою не звертався. При 
огляді хворий стогне, кисть набрякла, має місце скорочення мімічних м′язів. Температура 
тіла 410С. Який найбільш імовірний діагноз? 

A. Флегмона кисті 
B. Бешиха 
C. Пошкодження сухожилків 
D. Алергічна реакція 
E. Правець 

 
17. Хворому 29 років проведена первинна хірургічна обробка розчавленої рани верхньої 
третини лівого стегна. Через 2 дні стан хворого погіршився, при огляді – рана з незначними 
виділеннями, м′язи сіруватого кольору, кінцівка набрякла, шкіра холодна, вкрита 
синюшними плямами, при пальпації визначається крепітація. Свідомість запаморочена. 
Температура тіла 40,30С. Яке ускладнення виникло у хворого? 

A. Флегмона стегна  
B. Правець 
C. Бешиха 
D. Артеріальний тромбоз 
E. Анаеробна газова гангрена 

 
18. Чоловік 45 років під час сільськогосподарських робіт поранив ногу. Через 3 години 
звернувся до хірургічного відділення. На передньо-внутрішній поверхні правої гомілки 
виявлена рана 3х8 см з нерівними краями, на дні рани видно пошкоджені фасція та м′яз. Рана 
значно забруднена землею, помірна кровотеча. Появи якого ускладнення слід побоюватись у 
першу чергу? 

A. Рання вторинна кровотеча 
B. Анаеробна інфекція 
C. Сепсис 
D. Нагноєння рани 
E. Пізня вторинна кровотеча 

 
19. Хворий К., 38 років, поступив до клініки з обширними ураженнями поверхневих та 
глибоких тканин і судин гомілки через 3 доби з моменту одержання травми. Отримував 
банальне лікування. Під кінець четвертої доби стан хворого почав прогресивно 
погіршуватися. З′явилася висока температура (38,90С), тахікардія – 120/хв., АТ – 90/60 мм 
рт.ст. Анемія. Шкіра сіро-землистого кольору. Щкіра навколо рани бліда, з відшаруванням 
епідермісу, м′язи випинаються в рану, темно-коричневого кольору, сморід, швидко 
утворюється набряк гомілки. Яке ускладнення основного захворювання розвинулося у 
хворого? 



A. Бешиха гомілки 
B. Серозне запалення тканин гомілки 
C. Абсцес гомілки 
D. Розвиток анаеробної інфекції 
E. Флегмона гомілки 

 
20. Хворий П., 38 років, 3 доби тому порізав ногу, доставлений у важкому стані. Температура 
– 38,70С, наявна ригідність потиличних м′язів, тризм, вимушене положення, розпираючий 
біль в рані. Який клінічний діагноз найбільш імовірний? 

A. Правець 
B. Менінгіт 
C. Загноювання рани 
D. Анаеробна інфекція 
E. Енцефаліт 

 
21. У хворого 56 років на третю добу після операції розкриття гнійного парапроктиту 
відзначене підвищення t0 до 38,60 С, лихоманка, різка слабість, поява гнійників на шкірі 
спини. При огляді стан хворого важкий, він загальмований, частота подихів – 26 у хвилину, 
PS 112 у хвилину, АТ 100/60 мм.рт.ст. На шкірі спини виявлено кілька фурункулів у стадії 
абсцедувания. Печінка + 3 см, селезінка 18х10 см. Ан. крові Hb 92 г/л, Ер 2,4* 1012/л, Л 
18,0*109/л, ШОЕ 36 мм/год. Глюкоза крові 8,2 ммоль/л. Ваш діагноз?    

А. Хірургічний сепсис, септикопіємія.   
B. Анаеробна інфекция   
C. Цукровий діабет   
D. Фурункульоз   
E. ВІЛ-інфекція   

 
22. Хворий К., 37 р., отримав опік 60% поверхні тіла, опікова хвороба в стадії 
септикотоксемії,  температура тіла до 39°С, загальна слабкість, важкість  дихання, 
загострення рис обличчя. АТ=90\50 мм рт ст., Пульс – 98 уд. на 1 хв. Про яке ускладнення  
слід  подумати?   

А. Сепсис   
B. Пневмонія   
C. Бешиха   
D. Лімфангоіт   
E. Анаеробна инфекція   

 
23. У хворої 26 років після операції з приводу гнійного лактаційного маститу 
післяопераційний період ускладнився пневмонією, артеріальною гіпотонією, анурією. 
Загальний стан важкий, температура тіла 38,50С. Діагностований сепсис.  На підставі яких 
ознак діагностований сепсис?     

А. Поліорганная недостатність   
B. Артеріальна гіпотонія   
C. Підвищення температури тіла   
D. Наявність гнійного осередку інфекції   
E. Анурія   

 
24. У хворого М., 43 років, після операції з приводу остеомієліта лівого стегна на 6 добу 
перебіг захворювання ускладнився розвитком сепсису. Незважаючи на комплексну терапію 
сепсису на 9 добу залишається висока температура до 400С, частота пульсу 110 уд/хв, 
частота дихання 23/хв., АТ 100/60 мм рт.ст. В аналізі крові кількість лейкоцитів 16х109/л, 
кількість паличкоядерних – 16%. Яка фаза клінічного перебігу триває?   



А. Катаболічна    
B. Анаболічна    
C. Реабілітаційна    
D. Функціональна    
E. Напруження    

25. У хворого 30 років з глибокими опіками до 30 % поверхні тіла через 30 днів визначається 
постійна лихоманка, відсутність апетиту, нічні потіння. Опікова поверхня в′яло гранулює. 
Визначте стадію опікової хвороби? 

A. Септикотоксемія 
B. Первинний опіковий шок 
C. Вторинний опіковий шок 
D. Гостра опікова токсемія 
E. Реконвалесценція 

 
26. Яке ускладнення може спостерігатися після розкриття актиномікотичного абсцесу? 

А. Збільшення інфільтрату 
В. Формування нориці 
С. Контамінування органів і метастазування 
D. Усі перераховані вище 
Е. Ускладнень не спостерігається 
 

27. Яка тривалість інкубаційного періоду при лепрі? 
А. До 1 року 
В. До 2 років 
С. До 3 років 
D. До 5 років 
Е. Більше 6 років 
 

28. При лепроматозному типі лепри переважно уражаються:  
А. Шкіра і підшкірна клітковина 
В. Спинномозкові нерви 
С. Тканини ретикулоендотеліальної системи 
D. Паренхіматозні органи 
Е. Усе перераховане вище 
 

29. Які суглоби найчастіше уражаються при сифілісі? 
А. Колінні, гомілково-стопні 
В. Міжфалангові 
С. Міжхребцеві 
D. Плечові 
Е. Скронево-нижньощелепні 
 

30. Що є характерним для актиномікозу щелепно-лицьової ділянки? 
А. Дерев´яниста щільність і нечіткі межі інфільтрату 
В. Валикоподібні складки шкіри в ділянці ураження 
С. Залучення в інфільтрат шкіри і розташованих нижче тканин 
D. Синюшно-багряне забарвлення шкіри над інфільтратом 
Е. Усе перераховане 

 

31. Розвиток гангрени можливий в наступних органах.  
А. Легеня 
 B. Кінцівка 



 C. Тонка кишка 
 D. Печінка 
 E. Молочна залоза 

 
32. Що характерно для сухої гангрени?  

А. Набряк тканин 
 B. Зміна кольорів шкірних покривів 
 C. Інтоксикація 
 D. Наявність демаркаційної лінії 
 E. Муміфікація некротизиваних тканин 
 F. Гнильний запах 

 
33. Вкажіть найбільш важливі з перерахованих факторів запобігання розвитку газової 
гангрени.  

 А. Висічення країв рани 
 B. Зашивання рани 
 C. Дренування рани 
 D. Промивання рани 
 E. Антибактеріальна терапія 
 F. Висічення нежиттєздатних тканин, промивання рани 

 
34. Виберіть всі вірні відповіді. По етіології некрози поділяють на: 

А. Прямі 
 B. Непрямі 
 C. Віддалені  
 D. Вторинні 
Е. Первинні 

 
35. Циркулярні некрози пов'язані з  

А. Порушенням кровообігу 
 B. Порушенням лімфообігу 
 C. Порушенням іннервації 
 D. Утворенням циркулярних трофічних виразок 

 
36. У хворого при гастроскопічному дослідженні в ділянці малої кривини виявлено пухлинне 
утворення діаметром 1,5 см на ніжці. Який характер росту пухлини? 

A. Апозиційний 
B. Експозиційний 
C. Інфільтруючий 
D. Екзофітний 
E. Ендофітний 

 
37. Найбільш об´єктивні відомості про місцеве розповсюдження пухлини можливо отримати 
при: 

A. Клінічному огляді хворого 
B. Рентгенологічному дослідженні 
C. Використанні ендоскопічних методів 
D. Патоморфологічному дослідженні препарату (видаленого органу з реґіонарним 

лімфатичним апаратом). 
E. Ультразвуковому дослідженні 

 
38. До ІІ клінічної групи відносять пацієнтів: 



A. З підозрою на злоякісне новоутворення 
B. З облігатними передраковими захворюваннями 
C. З діагнозом злоякісного новоутворення, які підлягають радикальному лікуванню 
D. Вилікуваних від злоякісних новоутворень 
E. З діагнозом злоякісного новоутворення, яким показане симптоматичне лікування 

 
39. До ІІІ клінічної групи відносять пацієнтів 

A. З підозрою на злоякісне новоутворення 
B. З облігатними передраковими захворюваннями 
C. З діагнозом злоякісного новоутворення, які підлягають радикальному лікуванню 
D. Вилікуваних від злоякісних новоутворень 
E. З діагнозом злоякісного новоутворення, яким показане симптоматичне лікування 

 
40. До якої клінічної групи слід віднести пацієнтку з фіброаденомою молочної залози? 

A. 1а 
B. 1б 
C. ІІ 
D. ІІІ 
E. ІV 

 
41. У хворого, доставленого в клініку, чітко виражені розширені підшкірні вени в ділянці 
пупка (голова медузи). Прохідність якої з великих венозних судин порушена? 

A. V.renalis 
B. V.mesenterica superior 
C. V.mesenterica inferior 
D. V.iliaca interna 
E. V.portae hepatis 
 

42. При дослідженні кровопостачання стопи лікар визначає пульсацію великої артерії, яка 
проходить попереду articulatio talocru ralis між сухожилками довгого м′яза – розгинача 
великого пальця стопи та довгого м′яза – розгинача пальців в окремому фіброзному каналі. 
Яка це артерія? 

A. A.tarsea lateralis 
B. A.tibalis anterior 
C. A.tarsea medialis 
D. A.dorsalis pedis 
E. A.fibulari 
 

43. При дослідженні кровопостачання стопи лікар визначає пульсацію великої артерії, яка 
проходить позаду malleolus medialis в окремому фіброзному каналі. Яка це артерія? 

A. A.dorsalis pedis 
B. A.tibialis posterior 
C. A.tibalis anterior 
D. A.fibulari 
E. A.malleolaris medialis 

 
44. Хвора страждає від болю в ногах і набряків. При обстеженні на присередній поверхні 
стегна відмічено набряк, збільшення розмірів вен, утворення вузлів. З боку якої вени 
відмічається патологія? 

A. V.saphena manga 
B. V. saphena parva 
C. V.femoralis 



D. V.profunda femoris 
E. Vv. tibiales 

 
45. Машиною «швидкої допомоги» до приймального відділення доставлено хворого з 
кривавим блюванням. В анамнезі – цироз печінки. Пошкодження яких вен найбільш імовірне 
в цьому разі? 

A. Ворітної печінкової 
B. Верхньої брижової 
C. Печінкових 
D. Стравохідних 
E. Селезінкової 

 
46. До характеристик болю відносять все перераховане, крім  

 А. Локалізації болю 
 B. Іррадіації (місця відбиття болю) 
 C. Часу появи (вдень, вночі) 
 D. Тривалості (постійні, періодичні, приступоподібні) 
 E. Інтенсивності (сильна, слабка, заважає або не заважає сну, роботі) 
 F. Болісності при пальпації 

 
47. До скарг загального характеру відносять все перераховане, крім  

А. Нездужання 
 B. Болю в горлі 
 C. Підвищеної втомлюваності 
 D. Поганого апетиту 
 E. Перемежованої кульгавості 
 F. Поганого сну 
 G. Схуднення 
 K. Головного болю 

 
48. Які з перерахованих скарг відносять до основних?  

А. На біль 
 B. Загального характеру 
 C. На вегетативні порушення 
 D. Пов'язані з порушенням функцій органів 
 E. Невизначені 

 
49. Що з перерахованого не входить в епідеміологічний анамнез?  

А. Виїзди за межі постійного місця проживання протягом останніх 6 міс.  
 B. Захворювання гепатитом в анамнезі 
 C. Захворювання туберкульозом в анамнезі 
 D. Наявність венеричних захворювань в анамнезі 
 E. Наявність гінекологічних захворювань в анамнезі 
 F. Лікування зубів протягом останніх 6 міс. 
 G. Прийом антибіотиків до плину останніх 6 міс.  

 
50. Виберіть основні види діагнозів  

А. Попередній 
 B. Проміжний 
 C. Клінічний 
 D. Диференціальний 

 



 

Білет №4 

1. В хірургічне відділення поступила хвора зі скаргами на біль і наявність ущільнення в 
ділянці правої сідниці, підвищення температури тіла до 390С. Тиждень тому в цьому місці 

була ін′єкція 50 % розчину анальгіну. Об′єктивно хвора в ділянці верхньо-зовнішнього 
квадранта правої сідниці припухлість, почервоніння шкіри. При пальпації відмічається 

болючий інфільтрат, в центрі якого є розм′якшення, позитивний симптом флуктуації. Який 
найбільш імовірний діагноз? 

A. Фурункул 
B. Флегмона 
C. Запальний інфільтрат 
D. Бешиха 
E. Абсцес 

 
2. Хворий К., 28 років, звернувся до хірурга поліклініки зі скаргами на біль, наявність 
набряку та гіперемії лівої половини обличчя, слабкість, підвищення температури тіла до 
39,00С. Хворіє три доби. При огляді запальний інфільтрат лівої носогубної складки розміром 
4х4 см з некротичним стрижнем в центрі, різкий набряк лівої половини обличчя, помірно 

виражене напруження потиличних м′язів. Яке оптимальне лікування необхідно призначити 
хворому? 

A. Антибіотики, операція під загальним знеболенням 

B. Вологі висихаючі пов′язки з антисептиками, аспірин 
C. Фізіотерапевтичне лікування, імуномодулятори 

D. Антибіотики, ангіопротектори, щоденні перев′язки 
E. Госпіталізація, антибіотики, антикоагулянти, щадячий режим 

 
3. Хворий К., 18 років, звернувся до лікаря зі скаргами на сильний біль, наявність болючого 
інфільтрату, на задній поверхні шиї, підвищення температури тіла, озноб, загальну слабість, 

втрату апетиту. Об′єктивно наявна припухлість по задній поверхні шиї, розміром 3х4 см з 
синьо-багровим забарвленням та некрозом шкіри в центрі, щільної консистенції, різка 
болючість. Яке лікування потрібно застосувати? 

A. Холод (гіпотермія) 
B. Пункція з наступним бактеріологічним дослідженням 
C. Хрестоподібний розріз, висічення, загальна антибіотикотерапія 
D. УВЧ-терапія та загальна антибактеріальна терапія 
E. Новокаїнове обколювання з антибіотиками 

 
4. Хворий 34 років скаржиться на інтенсивний біль і набряк у ділянці лівого передпліччя, 
підвищення температури до 400С, загальну слабість та анорексію, які виникли на 2 добу 

після поранення передпліччя шилом. Об′єктивно спостерігаються набряк і ущільнення 

тканин передпліччя з розм′якшенням, гіперемія шкіри без чітких меж, позитивний симптом 
флуктуації. У хворого виявлено виражений лекоцитоз із зсувом лейкоцитарної формули 
вліво. Який метод місцевого лікування буде правильним? 

A. Застосування напівспиртових компресів 



B. Розкриття і дренування гнійного процесу передпліччя 
C. Обколювання ураженої ділянки антибіотиками 
D. Повторні пункції з відсмоктуванням 
E. Гільотинна ампутація верхньої кінцівки на рівні плеча 

 
5. Хворий 32 років скаржиться на виражений біль і почервоніння у правій пахвинній ділянці, 
підвищення температури до 38,70С, загальну слабість. У вказаній ділянці спостерігається 
набряк, пальпаторно виявляються різко болючі ущільнені, зрощені між собою та з 

оточуючими тканинами лімфовузли з розм′якшенням у центрі конгломерату. Симптом 
флуктуації позитивний. У нижній третині гомілки – невелика рана, що гоїться вторинним 
натягом. Яка лікувальна тактика буде правильною? 

A. Розкриття і дренування гнійника у паху та антибіотикотерапія 
B. Масивна антибіотикотерапія і теплові процедури на пахвинну ділянку 
C. Виключно місцеве оперативне лікування розкриття та дренування гнійника 
D. Напівспиртові компреси та інші теплові процеури на пахвинну ділянку 
E. Виключно масивно антибіотикотерапія 

 
6. Хворий 43 років, що довгий час страждає закрепами, звернувся за медичною допомогою зі 
скаргами на загальну слабкість, високу температуру (до 390С), на «смикаючий» біль в 

ділянці заднього проходу, затруднення та біль при дефекації. Об′єктивно зліва біля заднього 
проходу – припухлість з гіперемією шкіри над нею, при пальпації – різка болючість та 
флуктуація, різка болючість при пальцьовому дослідженні прямої кишки. Який найбільш 
імовірний діагноз? 

A. Гострий парапроктит 
B. Рак прямої кишки 
C. Тріщина прямої кишки 
D. Неспецифічний виразковий коліт 
E. Запалення зовнішнього гемороїдального вузла 

 
7. Хвора З., 23 років, скаржиться на біль у молочних залозах, більше – у лівій, підвищення 
температури тіла до 390С, яке зберігається після годування та зціджування молока. Хворіє 

третю добу. При огляді молочні залози збільшені в об′ємі, особливо ліва; остання різко 
болюча, гіперемована, у верхньо-латеральному квадранті пальпується інфільтрат щільно-
еластичної консистенції, розміром 5х6 см, різко болючий. Який найбільш імовірний діагноз? 

A. Лактостаз 
B. Мастопатія 
C. Мастодинія 
D. Гострий мастит 
E. Лактоцеле 

 
8. У хворої 60 років, яка страждає варикозним розширенням вен ніг, після незначної травми 

гомілки через добу з′явився біль та набряк, підвищилась температура тіла до 37,50С. По ходу 
великої підшкірної вени на гомілці спостерігається ділянка болючого затвердіння у вигляді 
тяжа. Який найбільш імовірний діагноз? 

A. Гострий трмбофлебіт 



B. Гострий флебіт 
C. Лімфангоїт 
D. Гематома 
E. Бешихове запалення 

 

9. У робітника в правій пахвовій ділянці з′явились 3 щільні болючі вузлики розміром 1х0,6 
см, шкіра над ними багряно-червона, температура тіла субфебрильна. Який найбільш 
імовірний діагноз? 

A. Лімфаденіт 
B. Тромбофлебіт 
C. Флебіт 
D. Гідраденіт 
E. Фурункул 

 

10. У породіллі через 2 тижні після пологів з′явивсь біль у лівій молочній залозі, 

підвищилась температура тіла. При об′єктивному дослідженні – набряк лівої молочної 
залози, гіперемія, болючість і флуктуація у верхньо-зовнішньому квадранті. Який найбільш 
імовірний попередній діагноз? 

A. Рак молочної залози 
B. Молочна кіста 
C. Гострий гнійний лактаційний мастит 
D. Фіброзно-кістозна мастопатія 
E. Туберкульоз молочної залози 

 
11. Хворий скаржиться на нестерпний біль в ІІІ пальці кисті, який виник на другу добу після 
проколу пальця голкою. Палець зігнутий, набряклий. При спробі розігнути палець, або при 
натискуванні зондом в проекції сухожилка біль різко посилюється. Температура тіла 390С. 
Ваш діагноз?   

А. Сухожилковий  панарицій   
B. Остеомієліт фаланги   
C. Суглобовий панарицій   
D. Пандактиліт   
E. Флегмона кисті   

 
12.  Хвора 40 років проколола вказівний палець правої кисті рибною кісткою. Протягом 
10 днів за медичною допомогою не зверталася, лікувалася самостійно. Скарги на 
пульсуючий  біль, почервоніння, набряк ушкодженого пальця, гнійні виділення з рани. 
Загальний стан задовільний.   Рентгенологічно визначається остеопороз та крайова 
деструкція нігтьової фаланги вказівного пальця з утворенням кіркових секвестрів.  Який 
найбільш вірогідний клініко-рентгенологічний висновок?   

А. Кістковий панарицій   
B. Сирінгомієлітична остеопатія   
C. Остеогенна саркома   
D. Деформуючий артроз   
E. Перелом Буша   



 
13  Хлопчик у віці 15 років звернувся до лікаря зі скаргою на високу температуру 39,5-
400 С і місцеву біль у метаепіфізі н/3 стегнової кістки, набряк ураженого сегмента кістки, 
локальна гіперемія і захисна антологічна контрактура. Травми не визнає. На R- граммі н/3 
стегнової кістки зона деструкції секвестри. В аналізі крові лейкоцитів 15000.     

А. Гематогенний остеомієліт   
B. Tbc н/3 стегна   
C. Хвороба Педжета   
D. Остеогенна саркома   
E. Мієломна хвороба   

 
14  У хворого 35 років після пошкодження долоні дротом, на 5-у добу з’явилися сильні 
болі в кисті. Рухи пальцями обмеженні та болючі. Температура до 380С. Об’єктивно набряк в 
ділянці 1-го пальця та по променевому краю тильної і долонної поверхні кисті, згладженість 
долонної шкірної складки. При пальпації різка біль, напруження тканин, флюктуація. 
Виберіть правильний діагноз.   

А. Флегмона тенара   
B. Флегмона гіпотенара   
C. Комісуральна флегмона   
D. Перехресна флегмона   
E. Флегмона долонного простору   

 
15.  Хворий М., 30 років, звернувся до сімейного лікаря через 2 міс після операції з 
приводу відкритого перелому плечової кістки. При огляді стан хворого задовільний, в 
ділянці операційної рани є нориця з незначним гнійним виділенням, почервоніння, 
флюктуація. Яке ускладнення виникло у хворого в післяопераційному періоді?   

А. Післятравматичний остеомієліт   
B. Гематогенний остеомієліт   
C. Нагноєння рани   
D. Післятравматична флегмона   
E. Лігатурна нориця   

 
16. До хірурга звернувся чоловік з колотою раною ступні. Дві години тому наступив на 
дошку зі цвяхом. В амбулаторній карті хворого зазначено, що 3 роки тому він отримав 
повний курс щеплення проти правцю. Яка має бути тактика лікаря щодо профілактики 
правцю в даному випадку? 

A. Не проводити специфічну профілактику 
B. Ввести 0,5 мл правцевого анатоксину 
C. Ввести 1,0 мл правцевого анатоксину 
D. Ввести 3000 ОД МО протиправцевої сироватки 
E. Ввести 1 мл анатоксину і 3000 МО сироватки 

 
17. Хворому 23 років, 4 дні тому виконана первинна хірургічна обробка вогнепальної рани 
нижньої третини правої гомілки. Стан хворого відносно задовільний. Рана після обробки не 

зашивалась. При перев′язці виявлено, що рана з мізерними кров′янисто-гнійними 



виділеннями, набряк навколо помірно виражений. При дотику до рани тампоном з′являється 

посмикування м′язів біля рани. Регіонарні лімфатичні вузли не збільшені. Який найбільш 
імовірний діагноз? 

A. Правець 
B. Сибірка 
C. Газова гангрена 
D. Гнильна інфекція 
E. Стафілококова інфекція 

 
18. В поліклініку звернувся будівельник 42 років, після поранення цвяхом стопи вранці цього 
ж дня. Рану промив водою. При огляді стан задовільний. Ліва стопа незначно набрякла, на 
підошві колота рана. З анамнезу життя відомо, що протягом трьох останніх років тричі 
проводилась профілактика правця. З метою запобігання можливого розвитку правця 
насамперед необхідно? 

A. В/м ввести 0,5 мл правцевого анатоксину 
B. В/м ввести 1 мл правцевого анатоксину, 3000 МО протиправцевої сироватки 
C. В/м ввести 3000 МО протиправцевої сироватки 
D. Обробити рану мильним розчином 
E. Призначити курс антибіотикотерапії 

 
19. В поліклініку звернувся пенсіонер 72 років. Вранці цього ж дня на дачі наступив на цвях і 
травмував праву стопу. Даних про попередню вакцинацію немає. При огляді стан 
задовільний. Права стопа незначно набрякла, на підошві колота рана. з метою запобігання 
можливого розвитку правця насамперед необхідно? 

A. В/м ввести 1 мл правцевого анатоксину, 3000 МО протиправцевої сироватки 
B. В/м ввести 3000 МО протиправцевої сироватки 
C. Обробити рану мильним розчином 
D. В/м ввести 0,5 мл правцевого анатоксину 
E. Призначити курс антибіотикотерапії 

 
20. Хворий П., 45 років скаржиться на підвищення температури тіла до 400С, загальну 
кволість, головний біль, біль і спастичне скорочення м’язів в ділянці рани на гомілці. П’ять 
діб тому, під час обробки землі отримав рану. За медичною допомогою не звертався. Про яку 
раньову інфекцію можна подумати?   

А. Правець   
B. Сибірка   
C. Анаеробну   
D. Змішану   
E. Грам-негативну   

 
21. Хворий 40 років був прооперований з приводу флегмони поперекової ділянки. У нього 

знову різко підвищилась температура тіла до 380С, з′явились явища інтоксикації, зросла 
кількість лейкоцитів у крові. В рані, яка майже очистилась від некротичних тканин і 

виповнювалась грануляціями, з′явились гнильні виділення, грануляції стали блідими. Яке 
ускладнення виникло у даного хворого? 



A. Гнильна флегмона 
B. Бешихове запалення 
C. Алергічна реакція 
D. Сепсис 
E. Еризипелоїд 

 
22. У хворого, який лікувався в амбулаторних умовах з приводу фурункула, стан різко 

погіршився з′явився головний біль, пропасниця, на шкірі геморагічні висипання. Про яке 
ускладнення фурункула слід думати в даному випадку і ваші дії? 

A. Фурункульоз. Негайна госпіталізація 
B.  Лімфаденіт. Призначити антибіотикотерапію 
C. Бешихове запалення. Змінити антибіотик 
D. Сепсис. Негайна госпіталізація 
E. Алергічна реакція. Відмінити антибіотико терапію 

 
23. Хворий, 36 років з карбункулом шиї звернувся за допомогою на 6-й день від початку 

захворювання. Об′єктивно загальний стан важкий. Пульс – 120/хв., АТ – 90/60 мм рт.ст. 
Температура тіла – 390С. Хворий млявий, загальмований. На задній поверхні шиї 
визначається запальний інфільтрат розміром 10х8 см із численними отворами, з яких 
виділяється гній. Загальний аналіз крові ЕР – 2,8х1012/л, Hb – 92 г/л, Л – 3,6х109/л, ю – 2 %, 
п/я – 38 %, с/я – 45 %, л – 9 %, м – 6 %. Про яке ускладнення йде мова? 

A. Сепсис 
B. Гнійний менінгіт 
C. Гнійно-резорбтивна пропасниця 
D. Прогресуючий тромбофлебіт 
E. Лімфангоїт 

24.  У хворої Н, 35 років, на 5 добу після оперативного втручання з приводу гнійного 
парапроктиту загальний стан погіршився зросла температура тіла до  400С, частота пульсу 
100 уд/хв, частота дихання 23/хв., АТ 90/50 мм рт.ст. В аналізі крові кількість лейкоцитів 
18х109/л, кількість паличкоядерних – 16\%.  Місцево прогресують некротичні зміни тканин. 
Про яке ускладнення слід міркувати?   

А. Сепсис   
B. Нагноювання рани   
C. Газова гангрена    
D. Тазовий перитоніт   
E. Флегмона тазової клітковини   

 
25. В хірургічне відділення поступив хворий в стані септичного шоку. Об’єктивно різко 
виражена гіпертермія, ЧД 25/хв., пульс 110/хв., ЧСС 110/хв., АТ 105/70 мм.рт.ст., знижена 
артеріовенозна різниця по кисню. Хворий занепокоєний. Діурез адекватний. Яка фаза 
септичного шоку у хворого   

А. Гіпердинамічна   
B. Період “холодної гіпотензії”   
C. Фаза незворотного шоку   
D. Фаза зворотнього шоку   



 
26. Смерть хворого, 16 років, настала від розлитого фібринозно-гнійного перитоніту. На 
аутопсії в нижній ділянці тонкої кишки виявлено виразку, яка повторювала форму пейєрової 
бляшки, з перфорацією стінки кишки. Мікроскопічно стертість малюнка лімфоідної тканини, 
витіснення її проліферуючими моноцитами, які формують гранульоми. Про ускладнення 
якого захворювання йдеться? 

A. Черевний тиф 
B. Шигельоз 
C. Холера 
D. Бруцельоз 
E. Неспецифічний виразковий коліт 

 
27. Хворий помер на 3-й день після операції з приводу перфорації стінки товстої кишки з 
явищами розлитого гнійного перитоніту. На розртині слизова оболонка стінки товстої кишки 
потовщена, вкрита фібриновою плівкою, поодинокі виразки проникають на різну глибину. 
Гістологічно некроз слизової оболонки, фібрин, інфільтрація лейкоцитами з вогнищами 
геморагій. Ускладнення якого захворювання стало причиною смерті хворого? 

A. Неспецифічний виразковий коліт 
B. Черевний тиф 
C. Шигельоз 
D. Хвороба Крона 
E. Амебіаз 

 
28. Які кістки найчастіше уражаютья при кісково-суглобовій формі туберкульозу? 

А. Черепа 
В. Передпліччя і гомілки 
С. Стегнові 
D. Тіла хребців 
Е. Тазові 
 

29. Які наслідки туберкульозу суглобів при тривалому перебігу захворювання? 
А. Прогресуюча атрофія м´язів кінцівки 
В. Стійка контрактура 
С. Склероз підшкірної жирової клітковини 
D. Абсцеси, нориці 
Е. Усе перераховане вірне 
 

30. Назвіть одну з ранніх діагностичних ознак кісткового туберкульозу: 
А. Пульсуючі болі 
В. Виражена запальна реакція 
С. Висока температура тіла 
D. Ідіопатична поява ексудату у суглобі 
Е. Інтокискація, озноб 
 

 



31. Виберіть причини гострого порушення артеріального кровообігу.  
А. Ушкодження магістральної посудини 
 B. Тромбоз 
 C. Емболія 
 D. Гіперплазія судинної стінки 

 
32. Набряк і синюшність шкірних покривів характерні для некрозу, викликаного  

 А. Артеріальною непрохідністю 
 B. Порушенням венозного відтоку 
 C. Порушенням мікроциркуляції 
D. Порушення іннервації 

 
33. Що з перерахованого характерно для трофічної виразки?  

А. Строк загоєння понад 2 міс. 
 B. Строк загоєння до 2 міс.  
 C. Наявність добре розвинених грануляцій 
 D. Наявність млявих грануляцій 

 
34. Некроз - загибель тканин, цілих органів або їхніх частин  

 А. У живому організмі 
 B. Після смерті людини 
C. У пошкодженій частині тіла 
D. В паренхіматозних органах 

 
35. Виберіть стадії гострої ішемії по В.С. Савельєву.  

А. Функціональні порушення 
 B. Органічні порушення 
 C. Некротична 
 D. Трофічна виразка 
 E. Мацерація 

 
36. Терміну «операбельність» більш за все відповідає визначення: 

A. Стан хворого, що дозволяє виконати оперативне втручання 
B. Стан хворого, що дозволяє виконати радикальне оперативне втручання 
C. Місцева поширеність злоякісної пухлини та наявність/відсутність віддалених 

метастазів,що дозволяють виконати радикальне втручання 
D. Правильна відповідь відсутня 

 
37. У жінки, 46 років, під час паліативної операції з приводу раку шлунка встановлено 
наявність крукенбергівських метастазів у яєчники. Який із наведених нижче шляхів 
метастазування призвів до ураження яєчників? 

A. Лімфогенний ретроградний 
B. Лімфогенний ортоградний 
C. Гематогенний 
D. Імплантаційний 
E. Каналікулярний 



 
38. У померлої, 42 років, оперованої в минулому з приводу пухлини шлунка, при розтині 
яєчник різко збільшений у розмірах, щільної консистенції, білуватого кольору. Гістологічно 
у препараті вкрай атипові епітеліальні клітини розміщені серед шарів і тяжів сполучної 
тканини. Яке захворювання найімовірніше? 

A. Серозна цистаденокарцинома 
B. Крукенбергівський рак яєчника 
C. Псевдомуцинозна цисткарцинома 
D. Злоякісна текома 
E. Злоякісна гранульозклітинна пухлина 

 
39. Хворий 39 років скаржиться на наявність новоутворення в ділянці волосистої частини 

голови, яке виявив півроку тому. Появу новоутворення пов′язує з травмою. Пухлина 
збільшується в розмірах повільно, не турбує. При пальпації виявлено утворення розміром 
2х1,5 см, округлої форми, з гладенькою поверхнею, щільно-еластичної консистенції. 
Регіонарний лімфатичний апарат без особливостей. 

A. Атерома волосяної частини голови 
B. Остеома волосяної частини голови 
C. Гематома волосяної частини голови 
D. Ліпома волосяної частини голови 
E. Кіста волосяної частини голови 

 

40. У хворої А., 20 років, у правій поперековій ділянці визначається об′ємне утворення до 7 

см в діаметрі, яке виникло 4 роки тому і повільно збільшується. При пальпації воно м′якої 
консистенції, не болюче, з чіткими контурами, зміщується, зі шкірою не спаяне. Про яке 
захворювання можна подумати? 

A. Абсцес 
B. Флегмона 
C. Ліпома 
D. Бешиха 
E. Гематома 

 
41. Жінку госпіталізовано в клініку з симптомами гострого живота. При обстеженні виникла 
підозра на позаматкову вагітність. Яке з анатомічних утворень таза необхідно пропунктувати 
для підтвердження діагнозу? 

A. Excavatio rectouterina 
B. Excavatio vesicouterina 
C. Excavatio rectovesicalis 
D. Fossa ishiorectalis 
E. Processus vaginalis peritonei 

 
42. Визначення розмірів печінки дало змогу встановити, що по правій середньоключичній 

лінії верхня її межа розміщена на рівні IV міжребер′я, нижній її край виступає з-під реберної 
дуги на 4 см. Оцініть розміри печінки. 

A. Печінка збільшена – нижня її межа зміщена донизу 



B. Печінка зменшена – нижня її межа зміщена донизу 
C. Печінка зменшена – нижня її межа зміщена догори 
D. Печінка збільшена – нижня її межа зміщена догори 
E. Розміри печінки в нормі 

 
43. Під час рентгенологічного дослідження хворого, 30 років, у вертикальному положенні 
лікар констатує наявність повітря в шлунку. В якій частині шлунка воно міститься? 

A. У тілі 
B. У дні 
C. У кардіальній 
D. У воротній 
E. У ділянці малої кривини 

 
44. При проведенні дуоденального зондування зонд не проходить зі шлунка в 
дванадцятипалу кишку. У якому відділі шлунка наявна перешкода (пухлина)? 

A. У ділянці тіла 
B. У кардіальному 
C. У ділянці дна 
D. У зоні воротаря 
E. У ділянці малої кривини 

 
45. При фіброгастродуоденоскопії лікарю необхідно оглянути великий сосочок 
дванадцятипалої кишки. Який анатомічний утвір може слугувати орієнтиром для його 
виявлення? 

A. Дуоденальні залози 
B. Колові складки дванадцятипалої кишки 
C. Цибулина дванадцятипалої кишки 
D. Поздовжня складка дванадцятипалої кишки 

E. Печінково-дванадцятипалокишкова зв′язка 
 
46. Назвіть основні загальні завдання при обстеженні хворого.  

А. Терміновість проведення обстеження 
 B. Раціональний обсяг обстеження 
 C. Максимальне використання діагностичних методів 
 D. Послідовність застосування діагностичних методів 
 

47. Які розділи становлять суб'єктивну частину історії хвороби?  
А. Паспортна частина 
 B. Скарги 
 C. Історія захворювання 
 D. Історія життя 
 E. Об'єктивне дослідження 
 F. Дані додаткових методів дослідження 

 



48. Які з перерахованих положень відображають в історії розвитку захворювання (anamnesis 
morbi)?  

А. Біографічні відомості 
 B. Дата й година початку захворювання 
 C. Перші прояви захворювання 
 D. Фактори, що сприяли виникненню захворювання 
 E. Спадковість 
 F. Житлові умови й гігієнічний режим 

 
49. Які розділи не входять у клінічну історію хвороби хірургічного хворого?  

 А. Етіологія і патогенез 
 B. План обстеження й лікування 
 C. Патологічні зміни в органах 
 D. Попередній діагноз 
 E. Профілактика захворювання 
 F. Щоденник спостереження 

 
50. Як часто лікар повинен записувати в історію хвороби щоденники спостереження для 
хворих, що перебувають у задовільному стані?  

 А. Двічі на день 
 B. Щодня 
 C. Через день 
 D. Один раз в 3 дні 
 E. Тільки при погіршенні стану хворого 

 
 



 

Білет №5 
1. У хворої 50 років, що страждає на цукровий діабет 2-го типу на задній поверхні шиї 
з′явивсь різко болючий інфільтрат розміром 5х6 см, шкіра над ним синьо-багряного кольору 
з некротичними осередками з яких виділяється гній. Загальний стан хворої тяжкий, 
температура досягає 400С, у крові лейкоцити – 20х109/л, підвищений рівень глюкози – 15 
ммоль/л, в сечі з′явився ацетон (++). Поставте діагноз 

A. Карбункул 
B. Фурункул 
C. Гідраденіт 
D. Абсцес 
E. Флегмона 

 
2. На прийомі хворий скаржиться на підвищення температури до 38,20С, наявність набряку в 
області верхньої губи. При огляді верхня губа різко набрякла, у центрі набряку – 
конусовидне здуття. Шкіра та слизова оболонка над ним темно-червоного кольору. Діагноз 
фурункул верхньої губи. Хірург зробив розтин фурункула, обробив рану розчином перекису 
водню і наклав пов′язку з гіпертонічним розчином. Який лікувальний режим треба 
рекомендувати хворому? 

A. Лікування амбулаторне, потім - стаціонарне 
B. Лікування стаціонарне з загальним режимом 
C. Лікування амбулаторне 
D. Лікування стаціонарне з ліжковим режимом 

 
3. У хворого 15 років після видавлювання вугра на обличчі з′явилося болюче ущільнення 
тканин і почервоніння шкіри, температура тіла піднялась до 380С. Об′єктивно в ділянці 
носогубного трикутника справа є набряк і почервоніння шкіри. При пальпації визначається 
болюче ущільнення тканин круглої форми, розмірами 2х2 см, без ознак роз′якшення. Ваш 
діагноз? 

A. Фурункул 
B. Запальний інфільтрат 
C. Карбункул 
D. Абсцес 
E. Флегмона 

 
4. До хірурга звернулась хвора 58 років зі скаргами на біль і наявність щільного утворення з 
ділянкою розм′якшення в центрі, високу температуру тіла. Через 8 діб після 
внутрішньом′язової ін′єкції. Про яке захворювання ви перш за все подумаєте? 

A. Фурункул 
B. Післяін′єкційний абсцес 
C. Карбункул 
D. Гематома 
E. Бешиха 

 
5. В поліклініку звернувся хворий з карбункулом верхньої губи. Температура тіла – 390С. 
Виражений набряк верхньої губи, повік. Як повинен вчинити хірург з цим хворим? 

A. Амбулаторно призначити курс антибіотикотерапії 
B. Розкрити карбункул, лікувати амбулаторно 
C. Госпіталізувати у хірургічне відділення 
D. Призначити фізіотерапевтичні процедури і зігріваючі компреси 
E. Розкрити карбункул і призначити антибіотики 



 
6. У хворого раптово з′явилась лихоманка, підвищення температури до 400С. На лівій 
половині шиї та обличчя визначається обмежене почервоніння та набряк шкіри. Гіперемія в 
центрі інфільтрату більша. Який найбільш імовірний діагноз? 

A. Флегмона 
B. Фурункул 
C. Бешиха 
D. Запальний інфільтрат 
E. Шийний лімфаденіт 

 
7. У хворого в ділянці ануса зліва набряк шкіри, гіперемія, пальпаторно болючість, особливо 
в центрі інфільтрату. Температура – 37,60С. При пальцевому дослідженні прямої кишки 
болючість відсутня. Лейкоцити крові – 12,4х109/л. Який найбільш імовірний діагноз? 

A. Бешиха 
B. Фурункул 
C. Флегмона 
D. Парапроктит 
E. Абсцес 

 
8. Хворий М., 39 років, скаржиться на різкий біль у промежині без певної іррадіації, 
пульсуючого характеру, який підсилюється при ходьбі, акті дефекації; підвищення 
температури тіла, загальну слабкість. Страждає хронічним гемороєм та тріщиною прямої 
кишки впродовж 5 років; часті закрепи. Захворів гостро три дні тому, коли з′явився біль зліва 
від анального отвору, пізніше підвищилась температура тіла до 38,70С. Який найбільш 
імовірний діагноз? 

A. Защемлений геморой 
B. Аноректальний тромбоз 
C. Гострий парапроктит 
D. Гострий проктит 
E. Гострий простатит 

 
9. У хворої О., 19 років , через 3 тижні після пологів з’явився біль в правій молочній залозі, 
температура тіла досягала 390С і вище, виникали багаторазові лихоманки. Права молочна 
залоза збільшена в розмірах, шкіра гіперемована, відмічається розширення підшкірних вен, 
на сосках тріщини, підпахвинні лімфатичні вузли збільшені, болючі при пальпації. 
Інфільтрат не пальпується. Хірург запідозрив ретромамарний мастіт. При пункції отримано 
гній. Показана операція. Який доступ вибере хірург?    

А. Напівовальний по нижньому краю молочної залози   
B. Напівовальний над верхнім краєм молочної залози    
C. Радіарний в нижній половині молочної залози   
D. Напівовальний навколо ареоли соска молочної залози    
E. Радіарний у верхніх квадрантах молочної залози   

 
10.  Хворий 57 років, звернувся до хірурга зі скаргами на біль, гіперемію, набряк, жар в 
ділянці правої гомілки, утруднення при ходінні, підвищення температури тіла до 38,20С. 
Хворіє 5 днів, виникнення захворювання пов'язує з травмою кінцівки на дачі. Локально 
права гомілка збільшена в об'ємі, різко гіперемована, зона гіперемії неправильної форми з 
чіткими контурами 23х12 см. Місцева гіпертермія. Який імовірний діагноз ?   

А. Бешиха правої гомілки   
B. Флегмона правої гомілки   
C. Лімфостаз правої гомілки   
D. Тромбофлебіт правої гомілки   



E. Лімфангоїт правої гомілки   
 
11. Під час дослідження стегнової кістки виявлено хронічне гнійне запалення компактної 
речовини та кісткового мозку, утворення секвестрів. При якому захворюванні розвиваються 
такі зміни? 

A. Остеобластокластомі 
B. Ретикулосаркомі 
C. Мієломній хворобі 
D. Остеомієліті 
E. Періоститі 

 
12. Після ангіни у дитини 7 років з′явився біль в ділянці верхньої третини лівого стегна. 
Температура до 400С. Об′єктивно набряк м′яких тканин лівого стегна, різкий біль при 
пальпації. Лейкоцити крові – 19,6х109/л. Який найбільш імовірний діагноз? 

A. Гематогенний остеомієліт 
B. Флегмона підшкірної клітковини стегна 
C. Бешихове запалення 
D. Абсцес підшкірної клітковини стегна 
E. Запальний інфільтрат 

 

13. У хворого 10 років тому був перелом середньої третини лівої стегнової кістки, після чого 
протягом останніх  7-ми років у ділянці колишнього перелому періодично з'являється гостре 
запалення з утворенням нориці,  через яку виділяється гнійний вміст з дрібними 
фрагментами кісткової тканини. Через деякий час нориця  закривається. Про яке 
ускладнення перелому можна думати?    

A. Несправжній суглоб    
B. Хронічний остеомієліт    
C. Флегмона м'яких тканин    
D. Трофічна виразка    
E. Туберкульоз кісток    

 
14. Лікар оглядаючи хвору 35 років з підозрою на перелом лівого передпліччя виявив 
локальну болючість в середній 1/3 передпліччя, гематому, крепітацію уламків. Передпліччя 
набрякле, деформоване. Активні рухи в променевозап’ястному суглобі відсутні. Який 
симптом вказує на наявність перелому?    

А. Крепітація уламків   
B. Гематома   
C. Локальна болючість   
D. Набряк  і деформація   
E. Відсутність рухів в суглобі   

 
 15. Хворий К., 19 р., скаржиться на біль та набряк 2 пальця лівої руки. 3 доби тому голкою 
проколов палець. Біль з’явилась на другий день на місці уколу, а також набряк  та гіперемія 
шкіри  пальця. Ваш діагноз?   

А. Підшкірний панарицій   
B. Пароніхія    
C. Шкірний  панарицій   
D. Підногтьовий  панарицій   
E. Еризипелоїд   

 
 16. Хворий П., 45 років під час сільськогосподарчих робіт отримав рану в ділянці правої 



гомілки. Профілактичного щеплення проти правця не отримував протягом останніх 20 років. 
Яку Ви будете проводити профілактику правця?   

А. Екстрену. Неспецифічну (первинна хірургічна обробка рани). Специфічну 
(активно-пасивна імунізація) 

B. Планову, шляхом введення правцевого анатоксину 
C. Виконати первинну хірургічну обробку рани 
D. Потерпілому ввести 3000 АО протиправцевої сироватки 
E. Специфічну – активно-пасивну імунізацію 

 
17. При обстеженні колотої рани лівої гомілки лікар виявив значний набряк тканин, шкіра 
мармурового кольору, рана суха, при пальпації ділянки ураження крепітація. Про яке 
ускладнення перебігу раньового процесу колотої рани Ви можете подумати?.   

А. Розвиток анаеробної газової інфекції   
B. Нагноєння рани   
C. Емфізема   
D. Правець   
E. Тромбофлебіт   

18. Чоловік 45 років під час сільськогосподарських робіт поранив ногу. Через 3 години 
звернувся до хірургічного відділення. На передньо-внутрішній поверхні правої гомілки 
виявлена рана 3х8 см з нерівними краями, на дні рани видно пошкоджені фасція та м′яз. Рана 
значно забруднена землею, помірна кровотеча. Появи якого ускладнення слід побоюватись у 
першу чергу? 

A. Рання вторинна кровотеча 
B. Анаеробна інфекція 
C. Сепсис 
D. Нагноєння рани 
E. Пізня вторинна кровотеча 

 
19. Хворий К., 38 років, поступив до клініки з обширними ураженнями поверхневих та 
глибоких тканин і судин гомілки через 3 доби з моменту одержання травми. Отримував 
банальне лікування. Під кінець четвертої доби стан хворого почав прогресивно 
погіршуватися. З′явилася висока температура (38,90С), тахікардія – 120/хв., АТ – 90/60 мм 
рт.ст. Анемія. Шкіра сіро-землистого кольору. Щкіра навколо рани бліда, з відшаруванням 
епідермісу, м′язи випинаються в рану, темно-коричневого кольору, сморід, швидко 
утворюється набряк гомілки. Яке ускладнення основного захворювання розвинулося у 
хворого? 

A. Бешиха гомілки 
B. Серозне запалення тканин гомілки 
C. Абсцес гомілки 
D. Розвиток анаеробної інфекції 
E. Флегмона гомілки 

 
20. Хворий П., 38 років, 3 доби тому порізав ногу, доставлений у важкому стані. Температура 
– 38,70С, наявна ригідність потиличних м′язів, тризм, вимушене положення, розпираючий 
біль в рані. Який клінічний діагноз найбільш імовірний? 

A. Правець 
B. Менінгіт 
C. Загноювання рани 
D. Анаеробна інфекція 
E. Енцефаліт 

 
21.  У хворої Н, 35 років, на 5 добу після оперативного втручання з приводу гнійного 



парапроктиту загальний стан погіршився зросла температура тіла до  400С, частота пульсу 
100 уд/хв, частота дихання 23/хв., АТ 90/50 мм рт.ст. В аналізі крові кількість лейкоцитів 
18х109/л, кількість паличкоядерних – 16\%.  Місцево прогресують некротичні зміни тканин. 
Про яке ускладнення слід міркувати?   

А. Сепсис   
B. Нагноювання рани   
C. Газова гангрена    
D. Тазовий перитоніт   
E. Флегмона тазової клітковини   

 
22. В хірургічне відділення поступив хворий в стані септичного шоку. Об’єктивно різко 
виражена гіпертермія, ЧД 25/хв., пульс 110/хв., ЧСС 110/хв., АТ 105/70 мм.рт.ст., знижена 
артеріовенозна різниця по кисню. Хворий занепокоєний. Діурез адекватний. Яка фаза 
септичного шоку у хворого   

А. Гіпердинамічна   
B. Період “холодної гіпотензії”   
C. Фаза незворотного шоку   
D. Фаза зворотнього шоку   

 
23. У хворої С. 37 років на 10 день після розкриття флегмони лівого стегна різко погіршився 
загальний стан. З’явилася жовтяниця склер та шкіри, прогресуюча анемія з зсувом 
лейкоцитарної формули вліво, гіпертермія до 39ºС, важкість, болі в правому підребер´ї. 
Репаративні і регенеративні процеси в рані сповільнені. Дослідження крові на бактеріємію 
від’ємні. Яке ускладнення виникло у хворої?   

А. Септичний шок   
B. Блискавичний сепсис   
C. Септикопіємія   
D. Хронічний сепсис   
E. Септицимія   

 
24. Хворий Р. 31 року оперований з приводу флегмони гомілки. У післяопераційному періоді 
стан хворого погіршився – температура тіла підвищилася до 390С, частота дихальних рухів 
25 на хвилину. При аускультації в легені різнокаліберні хрипи. Турбують болі в рані, 
слабкість, запаморочення. Частота серцевих скорочень – 102 на хвилину. В аналізі крові 
більш 10% незрілих лейкоцитів.  Чим зумовлено погіршення стану?     

А. Розвитком сепсису.   
B. Розвитком дихальної недостатності.   
C. Розвитком серцево-судинної недостатності.   
D. Прогресом запалення в рані   
E. Пневмонією 

 
25. У хворої 26 років після операції з приводу гнійного лактаційного маститу 
післяопераційний період ускладнився пневмонією, артеріальною гіпотонією, анурією. 
Загальний стан важкий, температура тіла 38,50С. Діагностований сепсис.  На підставі яких 
ознак діагностований сепсис?     

А. Поліорганная недостатність   
B. Артеріальна гіпотонія   
C. Підвищення температури тіла   
D. Наявність гнійного осередку інфекції   
E. Анурія   

 



26. Смерть хворого, 16 років, настала від розлитого фібринозно-гнійного перитоніту. На 
аутопсії в нижній ділянці тонкої кишки виявлено виразку, яка повторювала форму пейєрової 
бляшки, з перфорацією стінки кишки. Мікроскопічно стертість малюнка лімфоідної тканини, 
витіснення її проліферуючими моноцитами, які формують гранульоми. Про ускладнення 
якого захворювання йдеться? 

A. Черевний тиф 
B. Шигельоз 
C. Холера 
D. Бруцельоз 
E. Неспецифічний виразковий коліт 

 
27. Хворий помер на 3-й день після операції з приводу перфорації стінки товстої кишки з 
явищами розлитого гнійного перитоніту. На розртині слизова оболонка стінки товстої кишки 
потовщена, вкрита фібриновою плівкою, поодинокі виразки проникають на різну глибину. 
Гістологічно некроз слизової оболонки, фібрин, інфільтрація лейкоцитами з вогнищами 
геморагій. Ускладнення якого захворювання стало причиною смерті хворого? 

A. Неспецифічний виразковий коліт 
B. Черевний тиф 
C. Шигельоз 
D. Хвороба Крона 
E. Амебіаз 

 
28. Хворий 27 років, скаржиться на відсутність апетиту, субфебрильну температуру та втрату 
маси тіла, різьку біль, припухлість, контрактуру в межі колінного суглобу і порочний стан 
кінцівкі, визначається атрофія її м'язів. Суглоб гарячий на дотик. По зовнішній поверхні 
колінного суглобу визначено норицю і гнійне виділення. Проба Р-Манту - позитивна. 
Рентгенологічна діагностика: визначається деструкція, стертість країв кісткової тканини, 
осередок секвестри, остеопороз, звуження суглобової щілини, тінь в м'я ких тканинах. 
Лабораторно нейтрофільоз, підвищення ШОЕ. Ваш діагноз?   

А. Туберкульоз колінного суглоба (туберкулезний гоніт)   
B. Абсцесс   
C. Флегмона   
D. Остеомієліт колінного суглоба   
E. Пухлина колінного суглоба   

29. Які кістки найчастіше уражаютья при кісково-суглобовій формі туберкульозу? 
А. Черепа 
В. Передпліччя і гомілки 
С. Стегнові 
D. Тіла хребців 
Е. Тазові 
 

30. Які наслідки туберкульозу суглобів при тривалому перебігу захворювання? 
А. Прогресуюча атрофія м´язів кінцівки 
В. Стійка контрактура 
С. Склероз підшкірної жирової клітковини 
D. Абсцеси, нориці 
Е. Усе перераховане вірне 
 

31. Стадія органічних змін характеризується  
А. Розвитком некрозу 
 B. Розвитком органічних порушень 
 C. Розвитком функціональних порушень 



D. Розвитком судинних розладів 
 
32. Некректомія й ампутація - основні методи лікування на стадії ішемії  

 А. Органічних порушень 
 B. Функціональних порушень 
 C. Некрозу 
D. Стадії розладів кровопостачання 

 
33. Для виконання непрямої емболектомії використовують  

 А. Катетер Фогарті 
 B. Катетер Фолея 
 C. Катетер Петцера 
 D. Підключичний катетер 

 
34. Симптом перемежованої кульгавості характерний для  

 А. Облітеруючого атеросклерозу 
 B. Посттромботичної хвороби 
 C. Синдрому діабетичної стопи 
 D. Варикозної хвороби 

 
35. III-му ступеню хронічної ішемії відповідає поява симптому перемежованої кульгавості  

 А. Після ходьби на відстань менш 50 м и в спокої 
 B. Після ходьби на відстань близько 200 м 
 C. Після ходьби на відстань близько 500 м 
D. Після ходьби на відстань близько 20 м 

 
36. Хворий С., 65 років, звернувся до хірурга зі скаргами на наявність в ділянці волосяній 
частини голови трьох шароподібних пухлинних утворень до 2 см в діаметрі, які вперше 
з′явились 4 роки тому. Вони повільно збільшувались, мають чіткі рівні контури, не болючі, 
еластичної консистенції, зі шкірою не спаяні. Ваш діагноз? 

A. Гематоми 
B. Фурункули 
C. Атероми 
D. Карбункули 
E. Множинні абсцеси 

 
37. Хвора, 22 років, скаржиться на помірний біль у правій молочній залозі, який 
підсилюється у передменструальний період. При об′єктивному огляді – молочні залози 
правильної форми. симетричні, шкіра та соски не змінені. При пальпації правої молочної 
залози визначаються дрібні пухлиноподібні утвори, на тлі яких є щільна, еластична, 
неболюча пухлина розмірами 3х4 см, з чіткими контурами. Пухлина легко зміщується, не 
зрощена зі шкірою та соском. Регіонарні лімфатичні вузли не збільшені. Який з наведених 
діагнозів є найбільш імовірним? 

A. Фіброаденома молочної залози 
B. Ліпома молочної залози 
C. Аденома молочної залози 
D. Мастопатія молочної залози 
E. Рак молочної залози – вузлова форма 

 
38. У хворого Б. 31 року, на передній поверхні правого плеча 3 місяці тому з’явилося округле 
утворення незначно болюче щільноеластичної консистенції на момент огляду утворення 
сягає розміру кулака дорослої людини. Який діагноз найбільш ймовірний?    



A. Фібросаркома   
B. Ліпома   
C. Фіброма   
D. Атерома   
E. Гідроаденіт    

 
39. Хвора М. 35 років. Поступила до приймального відділення онкодиспансеру зі скаргами 
на наявність утворень в правій паховій ділянці. пальпаторно – лімфовузли щільні, неболючі, 
нерухомі, спаяні між собою. 1 місяць тому прооперована з приводу меланоми шкіри задньої 
поверхні правої гомілки. Поставте попередній діагноз   

А. Метастази пухлини в пахові лімфовузли   
B. Неспецифічний правобічний паховий лімфаденіт   
C. Первинний сифіліс   
D. Ту6еркульозне ураження лімфовузлів   
E. Пахова грижа   

 
40. Хворий 58р., скаржиться на біль в правому підребер’ї та надчерев’ї різної інтенсивності. 
Відзначає втрату апетиту і схуднення. Об’єктивно гепатомегалія, пальпується  вузловий 
утвір в товщі печінки. При рентгеноскопії грудної клітки виявлено високе розміщення 
куполу діафрагми справа. При УЗД органів черевної порожнини виявлено дифузне 
збільшення печінки і вогнище, яке займає 5 та 6 сегменти. Лабораторна діагностика  
фетопротеїн – 1000нм/мл. Який попередній діагноз у хворого?   

А. Рак печінки   
B. Гемангіома печінки   
C. Ехінококоз печінки   
D. Метастаз в печінку   
E. Вузловий цироз печінки   

 
41. Хворого, 45 років, госпіталізовано до хірургічного відділення зі скаргами на раптовий 
гострий біль у надчеревній ділянці. Після обстеження встановлено діагноз перфоративна 
(проривна) виразка задньої стінки шлунка. Куди вилився вміст шлунка в момент перфорації? 

A. У чепцеву сумку 
B. У підпечінковий простір 
C. У лівий бічний канал 
D. У правий бічний канал 

 
42. У хворого діагностовано одну з некротичних форм гострого панкреатиту. У який з 
очеревинних просторів відразу поширюється випіт? 

A. Чепцеву сумку 
B. Підпечінковий простір 
C. Лівий бічний канал 
D. Правий бічний канал 

 
43. Під час обстеження хворої виникла підозра на наявність гнійного випоту у 
прямокишково-матковому заглибленні. Через яке анатомічне утворення найкраще 
пропунктувати це заглиблення? 

A. Заднє склепіння піхви 
B. Переднє склепіння піхви 
C. Ампулу прямої кишки 
D. Діафрагму тазу 
E. Передню стінку піхви 

 



44. Хворого, 50 років, госпіталізовано з підозрою на запалення жовчного міхура. Йому 
призначено фіброгастроскопію травного каналу з обов′язковим оглядом великого сосочка 
дванадцятипалої кишки. У якій частині дванадцятипалої кишки лікар повинен шукати цей 
сосочок? 

A. Висхідний 
B. Низхідний 
C. Нижній (горизонтальній) 
D. Верхній 
E. Ампулі 

 
45. У пацієнта, 40 років, спостерігається перфорація виразки задньої стінки шлунка. У який 
анатомічний утвір потрапить кров і вміст шлунка? 

A. Чепцеву сумку  
B. Підпечінковий простір 
C. Правий бічний канал 
D. Лівий бічний канал 
 

46. Які з перерахованих положень відображають в історії життя хворого (anamnesis vitae)?  
А. Перенесені захворювання й травми 
 B. Як хворого обстежили й лікували із приводу основного захворювання 
 C. Шкідливі звички 
 D. Що спонукало звернутися до лікаря в цей час 
 E. Фактори, що сприяли виникненню захворювання 
 F. Алергологічний анамнез 
 G. Епідеміологічний анамнез 

 
47. Укажіть неправильну оцінку загального стану хворого  

 А. Задовільний 
 B. Відносно задовільний 
 C. Середньої важкості 
 D. Важкий 
 E. Украй важкий 

 
48. На підставі чого формулюють попередній діагноз?  

А. Скарги хворого 
 B. Анамнез захворювання 
 C. Порівняння виявлених симптомів і синдромів з подібними проявами при інших 

захворюваннях 
 D. Анамнез життя хворого 
 E. Об'єктивне дослідження хворого 
 F. Результати інструментального обстеження 

 
49. Які розділи не входять у клінічну історію хвороби хірургічного хворого?  

 А. Етіологія і патогенез 
 B. План обстеження й лікування 
 C. Патологічні зміни в органах 
 D. Попередній діагноз 
 E. Профілактика захворювання 
 F. Щоденник спостереження 

 
50. Як часто лікар повинен записувати в історію хвороби щоденники спостереження для 
хворих, що перебувають у задовільному стані?  



 А. Двічі на день 
 B. Щодня 
 C. Через день 
 D. Один раз в 3 дні 
 E. Тільки при погіршенні стану хворого 

 
 



 

Білет №6 
1. У хворого на місці внутрішньом′язевої ін′єкції (виконаної вдома) через 2 доби з′явився 
болючий інфільтрат, підвищилась температура тіла до 37,80С. Хворий лікувався 
прикладанням теплої грілки. Покращання не настало, зберігалась фебрильна температура, 
шкіра над обмеженим інфільтратом набула багряно-червоного кольору, з′явилось 
розм′якшення в центрі інфільтрату. Про яке ускладнення слід думати у даному випадку? 
Тактика лікуваня? 

A. Гематома. Операція і дренування 
B. Бешихове запалення. Антибактеріальна терапія 
C. Абсцес.Операція і дренування 
D. Флегмона. Операція і дренування 
E. Еризипелоїд. Антибактеріальна терапія 

 
2. Хворий, 42 років був направлений з поліклініки в хірургічне відділення лікарні з діагнозом 
«карбункул поперекової ділянки». Об′єктивно в поперековій ділянці визначається запальний 
інфільтрат багряного кольору, розміром 8х8 см. На поверхні інфільтрату є кілька отворів з 
густим заленувато-сірим гнійним виділенням. Яким повинен бути обсяг операції? 

A. Розтинання карбункула 
B. Дренування карбункула 
C. Висічення карбункула 
D. Обколювання карбункула 
E. Обколювання новокаїном з антибіотиком 

 
3. Хворий, 20 років, звернувся зі скаргами на болючість в ділянці правої сідниці, наявність 
там набряку. При огляді в ділянці сідниці відмічається обмежена болючість, припухлість, 
над якою шкіра гіперемована. Відмічається місцева гіперемія. Симптом флуктуації 
позитивний. Визначено наявність абсцесу. Ваша тактика? 

A. Місцеві аплікації димексидом 
B. Призначення антибіотиків широкого спектру дії та сульфаніламідних препаратів 
C. Розтин та дренування гнояка, призначення антибіотиків широкого спектру дії 
D. Фізіотерапевтичне лікування 
E. Введення протиправцевої сироватки і препаратів для стимуляції імунітету 

 

4. У хворої 60-ти років, на 4-ту добу після ін'єкції, в лівій сідниці з'явилися біль та 
ущільнення тканин. Об'єктивно  в верхньо-зовнішньому квадранті лівої сідниці шкіра 
червоного кольору, гаряча на дотик, під час пальпації  визначається інфільтрат 6х6 см, 
болісний, у центрі розм'якшення. Температура тіла - 37,90С. Що слід  зробити для 
визначення наявності абсцесу?   Виберіть всі можливі варіанти 

A. Загальний аналіз крові    
B. Пункція    
C. Ультразвукове дослідження    
D. Біопсія    
E. Рентгенографія    

 
5. Хворий 32 років в автоаварії одержав відкритий перелом кісток правої гомілки в 
середній третині з великим ушкодженням м’яких тканин. Зроблена хірургічна обробка при 
надходженні, надалі тяжкий післяопераційний перебіг, з розвитком загальної слабкості, 
пітливості, підвищення температури тіла до 38-390 С, почервоніння рани, гноєтечею. Який 
метод лікування показано в даному випадку ?    



А. Хірургічний метод лікування з накладанням апарату зовнішньої фіксації   
B. Інтенсивна антибіотикотерапія   
C. Інтенсивна дезінтоксикаційна терапія   
D. Комплексне консервативне лікування   
E. Дренування   

 
6. Хвора 22 років, звернулася до хірурга зі скаргами на інтенсивий біль в лівій молочній 
залозі, набряк, гіперемію, наявність пухлиноподібного утворення, підвищення температури 
до 38,20С. Хворіє на протязі тижня. Об’єктивно у верхньо-зовнішньому квадранті лівої 
молочної залози пухлиноподібне утворення до 4 см в діаметрі, щільне, болюче при пальпації, 
малорухоме з набряком та гіперемією навколо, з розм’ягченням та флюктуацією в центрі.  
Який імовірний діагноз?    

А. Інтрамаммарний мастит   
B. Фіброзно-кістозна мастопатія   
C. Субареолярний мастит   
D. Апостематозний мастит   
E. Ретромаммарний мастит   
 

7. Хвора П., 40 років скаржиться на наявність набряку, почервоніння шкіри і утворення 
щільних болючих утворень за ходом варикозно розширених вен правої гомілки. Ваш 
діагноз?   

А. Гострий тромбофлебіт правої гомілки   
B. Хронічний тромбофлебіт правої гомілки   
C. Бешиха правої гомілки   
D. Варикозне розширення вен гомілки   
E. Гострий флебіт   

 
8. До лікаря хірургічного відділення звернувся хворий, 42 років, із скаргами на біль, значний 
свербіж, гіперемію І пальця правої кісті. Із анамнезу відомо, що тиждень  тому наколов 
палець риб'ячою кісткою. При огляді на І пальці правої кісті визначається болюча, свербляча, 
рожево-червоного кольору пляма з різкими межами, що здіймається над оточуючою шкірою. 
Над усією поверхнею легенів  вислуховується везикулярне дихання, хрипів немає. Діяльність 
серця ритмічна, тони ясні. ЧСС – 76 уд. за хв., АТ – 130/90 мм. рт. ст., Т – 36,70 С. Який 
імовірний діагноз?   

А. Ерізіпелоід   
B. Бешиха   
C. Гострий лімфангіт   
D. Гострий панарицій   
E. Паронихій   

 
9.  Хвора 21 року, скаржиться на наявність болючого утворення в лівій молочній залозі, 
набряк, підвищення температури до 37,40С. Годує груддю 2,5 місяці. Хворіє тиждень. 
Об’єктивно в верхньо-медіальному квадранті лівої молочної залози пухлиноподібне 
утворення до 4 см в діаметрі, щільне, болюче при пальпації, малорухоме з набряком та 
слабкою гіперемією навколо. Інтраопераційно інфільтрат з багатьма гнійно-некротичними 
утвореннями 3-6 мм в діаметрі. Діагноз?    

А. Апостематозний мастит   
B. Фіброаденома    
C. Інтестиціальний мастит   
D. Фіброзно-кистозна мастопатія   
E. Рак молочної залози 

 



10.   Хворий 34 років звернувся у приймальне відділення зі скаргами на підвищення 
температури тіла до 38,50С, біль в прямій кишці і в області лівої сідниці, який підсилюється 
під час дефекації. На протязі 6 років хворіє на хронічну анальну тріщіну. При огляді хворого 
на лівій сідниці, біля анальної ділянки визначається ділянка набряку та гіперемії 5 х 3 см з 
флюктуацією в центрі. Лейкоцити крові 14,5 х 109/л; палочкоядерні – 14%.      Яка лікувальна 
тактика є найбільш адекватною?     

А. Розкриття та дренування гнійника 
B. Електрофорез 
C. УВЧ  
D. Консервативне лікування 
E. Амбулаторне спостереження 

11. У хворого 19 років після поверхневого ушкодження шкіри на долонній поверхні нігтьової 
фаланги ІІ пальця з’явились незначний біль та пухир заповнений гноєм. На тильній поверхні 
кисті ознаки лімфангіту. Ваш діагноз?   

А. Шкірний панарицій   
B. Бешиха   
C. Лімфангіт   
D. Фурункул   
E. Кістковий панарицій   

 
12. Хворий скаржиться на сіпаючий біль в основній фаланзі І пальця лівої кисті, який не дає 
йому спати. Фаланга набрякла, на долонній поверхні незначне почервоніння, тут же при 
натискуванні зондом максимальна болючість. Захворювання пов’язує з колотою 
мікротравмою. Яка форма панарицію?   

А. Підшкірна   
B. Шкірна   
C. Сухожилкові   
D. Кісткова   
E. Пандактиліт   

 
13. Хворий скаржиться на нестерпний біль в ІІІ пальці кисті, який виник на другу добу після 
проколу пальця голкою. Палець зігнутий, набряклий. При спробі розігнути палець, або при 
натискуванні зондом в проекції сухожилка біль різко посилюється. Температура тіла 390С. 
Ваш діагноз?   

А. Сухожилковий  панарицій   
B. Остеомієліт фаланги   
C. Суглобовий панарицій   
D. Пандактиліт   
E. Флегмона кисті   

 
14.  Хвора 40 років проколола вказівний палець правої кисті рибною кісткою. Протягом 
10 днів за медичною допомогою не зверталася, лікувалася самостійно. Скарги на 
пульсуючий  біль, почервоніння, набряк ушкодженого пальця, гнійні виділення з рани. 
Загальний стан задовільний.   Рентгенологічно визначається остеопороз та крайова 
деструкція нігтьової фаланги вказівного пальця з утворенням кіркових секвестрів.  Який 
найбільш вірогідний клініко-рентгенологічний висновок?   

А. Кістковий панарицій   
B. Сирінгомієлітична остеопатія   
C. Остеогенна саркома   
D. Деформуючий артроз   
E. Перелом Буша   

 



15.  Хлопчик у віці 15 років звернувся до лікаря зі скаргою на високу температуру 39,5-
400 С і місцеву біль у метаепіфізі н/3 стегнової кістки, набряк ураженого сегмента кістки, 
локальна гіперемія і захисна антологічна контрактура. Травми не визнає. На R- граммі н/3 
стегнової кістки зона деструкції секвестри. В аналізі крові лейкоцитів 15000.     

А. Гематогенний остеомієліт   
B. Tbc н/3 стегна   
C. Хвороба Педжета   
D. Остеогенна саркома   
E. Мієломна хвороба   

 
16. Хворий П., 38 років, 3 доби тому порізав ногу, доставлений у важкому стані. Температура 
– 38,70С, наявна ригідність потиличних м′язів, тризм, вимушене положення, розпираючий 
біль в рані. Який клінічний діагноз найбільш імовірний? 

A. Правець 
B. Менінгіт 
C. Загноювання рани 
D. Анаеробна інфекція 
E. Енцефаліт 

 
17. До хірурга звернувся чоловік з колотою раною ступні. Дві години тому наступив на 
дошку зі цвяхом. В амбулаторній карті хворого зазначено, що 3 роки тому він отримав 
повний курс щеплення проти правцю. Яка має бути тактика лікаря щодо профілактики 
правцю в даному випадку? 

A. Не проводити специфічну профілактику 
B. Ввести 0,5 мл правцевого анатоксину 
C. Ввести 1,0 мл правцевого анатоксину 
D. Ввести 3000 ОД МО протиправцевої сироватки 
E. Ввести 1 мл анатоксину і 3000 МО сироватки 

 
18. Хворому 23 років, 4 дні тому виконана первинна хірургічна обробка вогнепальної рани 
нижньої третини правої гомілки. Стан хворого відносно задовільний. Рана після обробки не 
зашивалась. При перев′язці виявлено, що рана з мізерними кров′янисто-гнійними 
виділеннями, набряк навколо помірно виражений. При дотику до рани тампоном з′являється 
посмикування м′язів біля рани. Регіонарні лімфатичні вузли не збільшені. Який найбільш 
імовірний діагноз? 

A. Правець 
B. Сибірка 
C. Газова гангрена 
D. Гнильна інфекція 
E. Стафілококова інфекція 

 
19. В поліклініку звернувся будівельник 42 років, після поранення цвяхом стопи вранці цього 
ж дня. Рану промив водою. При огляді стан задовільний. Ліва стопа незначно набрякла, на 
підошві колота рана. З анамнезу життя відомо, що протягом трьох останніх років тричі 
проводилась профілактика правця. З метою запобігання можливого розвитку правця 
насамперед необхідно? 

A. В/м ввести 0,5 мл правцевого анатоксину 
B. В/м ввести 1 мл правцевого анатоксину, 3000 МО протиправцевої сироватки 
C. В/м ввести 3000 МО протиправцевої сироватки 
D. Обробити рану мильним розчином 
E. Призначити курс антибіотикотерапії 



20. В поліклініку звернувся пенсіонер 72 років. Вранці цього ж дня на дачі наступив на цвях і 
травмував праву стопу. Даних про попередню вакцинацію немає. При огляді стан 
задовільний. Права стопа незначно набрякла, на підошві колота рана. з метою запобігання 
можливого розвитку правця насамперед необхідно? 

A. В/м ввести 1 мл правцевого анатоксину, 3000 МО протиправцевої сироватки 
B. В/м ввести 3000 МО протиправцевої сироватки 
C. Обробити рану мильним розчином 
D. В/м ввести 0,5 мл правцевого анатоксину 
E. Призначити курс антибіотикотерапії 

 
21.  У хворої Н, 35 років, на 5 добу після оперативного втручання з приводу гнійного 
парапроктиту загальний стан погіршився зросла температура тіла до  400С, частота пульсу 
100 уд/хв, частота дихання 23/хв., АТ 90/50 мм рт.ст. В аналізі крові кількість лейкоцитів 
18х109/л, кількість паличкоядерних – 16\%.  Місцево прогресують некротичні зміни тканин. 
Про яке ускладнення слід міркувати?   

А. Сепсис   
B. Нагноювання рани   
C. Газова гангрена    
D. Тазовий перитоніт   
E. Флегмона тазової клітковини   

 
22. В хірургічне відділення поступив хворий в стані септичного шоку. Об’єктивно різко 
виражена гіпертермія, ЧД 25/хв., пульс 110/хв., ЧСС 110/хв., АТ 105/70 мм.рт.ст., знижена 
артеріовенозна різниця по кисню. Хворий занепокоєний. Діурез адекватний. Яка фаза 
септичного шоку у хворого   

А. Гіпердинамічна   
B. Період “холодної гіпотензії”   
C. Фаза незворотного шоку   
D. Фаза зворотнього шоку   

 
23. У хворої С. 37 років на 10 день після розкриття флегмони лівого стегна різко погіршився 
загальний стан. З’явилася жовтяниця склер та шкіри, прогресуюча анемія з зсувом 
лейкоцитарної формули вліво, гіпертермія до 39ºС, важкість, болі в правому підребер´ї. 
Репаративні і регенеративні процеси в рані сповільнені. Дослідження крові на бактеріємію 
від’ємні. Яке ускладнення виникло у хворої?   

А. Септичний шок   
B. Блискавичний сепсис   
C. Септикопіємія   
D. Хронічний сепсис   
E. Септицимія   

 
24. Хворий Р. 31 року оперований з приводу флегмони гомілки. У післяопераційному періоді 
стан хворого погіршився – температура тіла підвищилася до 390С, частота дихальних рухів 
25 на хвилину. При аускультації в легені різнокаліберні хрипи. Турбують болі в рані, 
слабкість, запаморочення. Частота серцевих скорочень – 102 на хвилину. В аналізі крові 
більш 10% незрілих лейкоцитів.  Чим зумовлено погіршення стану?     

А. Розвитком сепсису.   
B. Розвитком дихальної недостатності.   
C. Розвитком серцево-судинної недостатності.   
D. Прогресом запалення в рані   
E. Пневмонією 

 



25. У хворої 26 років після операції з приводу гнійного лактаційного маститу 
післяопераційний період ускладнився пневмонією, артеріальною гіпотонією, анурією. 
Загальний стан важкий, температура тіла 38,50С. Діагностований сепсис.  На підставі яких 
ознак діагностований сепсис?     

А. Поліорганная недостатність   
B. Артеріальна гіпотонія   
C. Підвищення температури тіла   
D. Наявність гнійного осередку інфекції   
E. Анурія   

 
26. Актиномікотичний процес при ураження шлунково-кишкового тракту звичайно 
локалізується в: 

А. Стравоході, шлунку 
В. Тонкій кишці 
С. Сліпій кишці 
D. Сигмовидній кишці 
Е. Прямій кишці 

27. Чи можливе метастазування при актиномікозі? 
А. Можливе лімфогенним шляхом 
В. Можливе венозним шляхом 
С. Можливе артеріальним шляхом 
D. Можливе будь-яким перерахованим вище шляхом 
Е. Неможливе 
 

28. Яке ускладнення може спостерігатися після розкриття актиномікотичного абсцесу? 
А. Збільшення інфільтрату 
В. Формування нориці 
С. Контамінування органів і метастазування 
D. Усі перераховані вище 
Е. Ускладнень не спостерігається 
 

29. Яка тривалість інкубаційного періоду при лепрі? 
А. До 1 року 
В. До 2 років 
С. До 3 років 
D. До 5 років 
Е. Більше 6 років 
 

30. При лепроматозному типі лепри переважно уражаються:  
А. Шкіра і підшкірна клітковина 
В. Спинномозкові нерви 
С. Тканини ретикулоендотеліальної системи 
D. Паренхіматозні органи 
Е. Усе перераховане вище 

 
31. Що характерно для облітеруючого атеросклерозу?  

А. Враження аорти й великих її гілок 
 B. Вік до 40 років 
 C. Враження артерій тільки нижніх кінцівок 
 D. Можливо локальне враження судин 

 
32. Що характерно для облітеруючого ендоартерііту?  



А. Переважне враження артерій середнього й дрібного калібрів 
 B. Вік понад 40 років 
 C. Враження артерій різних басейнів 
 D. Враження всієї судинної стінки на значному протязі 

 
33. Шунтування «bypass in situ» припускає використання  

 А. Шунта зі штучного матеріалу 
 B. Аутовени протилежної кінцівки 
 C. Вени, розташованої поруч із ураженою артерією 
D. Інша методика 

 
34. Гангрена - некроз, що розвивається  

 А. В органах, що контактують із зовнішнім середовищем 
 B. В органах, ізольованих від зовнішнього середовища 
 C. В органах, у структурі яких утримується більша кількість клітковини 
 D. У паренхіматозних органах 
 

 
35. Компресійну терапію вважають  

 А. Основним методом лікування артеріальної недостатності 
 B. Основним методом лікування венозної недостатності 
 C. Одним з методів консервативної терапії при артеріальній недостатності 
 D. Одним з методів консервативної терапії при венозній недостатності 

 
36. Чоловік віком 35 років скаржиться на постійний  біль в лівому стегні (всередині кістки) 
який після відпочинку не припиняється. Невиражений біль почав турбувати 8 місяців тому. 
Рентгенологічна картина характеризується нерівномірним розрідженням  структури кістки 
без ознак осифікації, слабко вираженою реакцією з боку окістя в дистальному метафізі лівої 
стегнової кістки. Яка найбільш імовірна патологія, що зумовлює таку картину?   

А. Центральна фібросаркома 
B. Лімфосаркома 
C. Хондросаркома 
D. Саркома Юінга 
E. Юкстакортикальна саркома 

 
37. Хворий С., 64 роки, чол. скаржиться на затруднення проходження твердої їжі при  
ковтанні, яке став відмічати 4 місяці назад. В анамнезі захворювань не відмічено. Курить на 
протязі 30 років, алкоголь вживав часто. Об’єктивно зниженої вгодованості. Живіт м’який, 
не болючий, печінка не збільшена. Загальний аналіз крові без змін. ЛОР – огляд без 
патології. Який попередній діагноз?   

А. Рак стравоходу   
B. Ахалазія стравоходу 
C. Хвороба Гантера (рубцевий медіастініт) 
D. Лейкоплакія стравоходу 
E. Пухлина середостіння 

 
38. Хворий П., 17 років, чол. скаржиться на припухлість та болі в нижній третині лівого 
стегна. 4 місяці назад була травма лівого стегна. Лікувався без ефекту. Об’єктивно 
припухлість в нижній третині лівого стегна, болюча при пальпації, обмеження рухів в лівому 
колінному суглобі. Температура – 37,2° С. Ан. крові л – 5,6 * 109 /л, еритроцити 4,1 *1012 /л,-  
гемоглобін – 130г/л, ШОЕ – 15 мм/год. Рентгенографія лівого стегна в нижньому метафізі 
лівого стегна визначається кілька вогнищ остеопорозу, відшарування періосту у вигляді 



даху. Який попередній діагноз?     
А. Остеогенна саркома   
B. Остеомієліт 
C. Саркома Юінга 
D. Туберкульоз 
E. Остеобластокластома 

 
39. Хворий Н., 67 років, півтора  року тому оперований з приводу раку прямої кишки, 
T3N0M0, виконана передня резекція кишки. Протягом останнього місяця відмічено загальну 
слабкість, субфебрильну температуру, втрату ваги. Об'єктивно шкіра має іктеричний 
відтінок, живіт м'який, безболісний. Печінка виступає з-під реберної дуги на 3см, селезінка 
не збільшена. Пальцеве дослідження прямої кишки патології не виявлено. Лабораторні 
показники Г- 106 г/л, Л- 7,0 Г/л, ШОЕ 21 мм/год, загальний білок - 52 г/л, сечовина 9,2 
ммоль/л, АЛТ 72 U/I , АСТ 42 U/I , лужна фосфатаза - 180 U/I , альфа-фетопротеін - 20 мкг/л . 
Який діагноз є найбільш ймовірним?   

А. Метастатичне ураження печінки   
B. Гострий вірусний гепатит   
C. Токсичний гепатит   
D. Метастатичне ураження  заочеревних  лімфовузлів   
E. Гемангіома печінки 

 
40. Що називають пухлиною?  

 А. Патологічне утворення, що самостійно розвивається в порожнинах органів і 
тканин, що не відрізняється автономним ростом, поліморфізмом і атипією клітин 

 B. Патологічне утворення, що самостійно розвивається в органах і тканинах, що 
відрізняється автономним ростом, поліморфізмом і атипією клітин 

 C. Патологічне утворення, що відрізняється автономним ростом, без поліморфізму й 
атипії клітин 

 D. Патологічне утворення, схильне до метастазуванню й інвазивного росту 
 
41. При обстеженні хворого, 43 років, виявлено, що в нього в шлунку погано 
перетравлюються білкові продукти. Аналіз шлункового соку виявив низьку кислотність. 
Функція яких клітин шлунка порушена в цьому разі? 

А. Головних екзокриноцитів 
B. Парієтальних екзокриноцитів 
C. Слизових (мукоцитів) 
D. Ендокринних 
E. Шийкових мукоцитів 
 

42. Хворий, 45 років, госпіталізований зі скаргами на біль у шлунку. Гастроскопія виявила 
невеликі за розміром виразки в ділянці дна шлунка. Порушення функції яких клітин слизової 
оболонки шлунка стало однією з причин ушкодження слизової оболонки? 

A. Клітин поверхневого епітелію 
B. Парієтальних клітин залоз шлунка, що виробляють хлориди та іони водню 
C. Головних екзокриноцитів що виробляють пепсиноген 
D. Ендокриноцитів, що виробляють соматостатин 
E. Ендокриноцитів, що виробляють серостотин 
 

43. При розростанні сполучної тканини в паренхіму печінки (фіброз внаслідок хронічних 
захворювань) спостерігається порушення циркуляції крові в класичних часточках. Який 
напрямок руху крові в таких часточках у нормі? 

A. Від периферії до центру 



B. Від центру до периферії 
C. Навколо часточки 
D. Від верхівки до основи 
E. Від основи до верхівки 

 
44. Під час обстеження чоловіка виявлено зменшення моторно-евакуаторної функції шлунка. 
З дефіцитом якого з наведених факторів це може бути пов′язано? 

A. Секретину 
B. Гастрину 
C. Аденозину 
D. Соматостатину 
E. Шлунково-інгібуючого пептиду 

 
45. У хворого видалено дванадцятипалу кишку. До зменшення секреції якого гормону це 
призведе? 

A. Гастрину 
B. Холецистокініну та секретину 
C. Гістаміну  
D. Гастрину та гістаміну 
E. Нейротензину 

 
46. Що з перерахованого не відносять до лабораторних методів дослідження?  

А. Біохімічні аналізи 
 B. Цитологічне дослідження 
 C. УЗД 
 D. Ректороманоскопія 
 E. Бактеріологічне дослідження 

 
47. Що з перерахованого не відносять до ендоскопичних методів дослідження?  

 А. Бронхоскопія 
 B. Ірігоскопія 
 C. Езофагогастроскопія 
 D. Колоноскопія 
 E. Ректороманоскопія 
 

48. Що з перерахованого відносять до паспортної частини історії хвороби?  
А. Вік 
 B. Професія 
 C. Місце проживання 
 D. Дата й година надходження 
 E. Ким спрямований хворий 
 F. Спадкоємні захворювання 

 
49. До характеристик болю відносять все перераховане, крім  

 А. Локалізації болю 
 B. Іррадіації (місця відбиття болю) 
 C. Часу появи (вдень, вночі) 
 D. Тривалості (постійні, періодичні, приступоподібні) 
 E. Інтенсивності (сильна, слабка, заважає або не заважає сну, роботі) 
 F. Болісності при пальпації 

 
50. До скарг загального характеру відносять все перераховане, крім  



А. Нездужання 
 B. Болю в горлі 
 C. Підвищеної втомлюваності 
 D. Поганого апетиту 
 E. Перемежованої кульгавості 
 F. Поганого сну 
 G. Схуднення 
 K. Головного болю 

 

 



 

Білет №7 

1. Хворий М., проводив ремонт огорожі та травмував дротом лікоть правої руки. Через 3 
дні з’явився набряк, гіперемія, обмеження об’єму рухів та сильна болючість, місцеве та 
загальне підвищення температури. Об’єктивно правий лікоть збільшений в розмірах, шкіра 
над ним набрякла, гіперемована. При пальпації різкий біль, флуктуація. Рухи обмежені. 
Регіонарні лімфатичні вузли збільшені, ущільнені, болючі. Ваш діагноз?    

А. Бурсит    
B. Бешиха   
C. Гідраденіт   
D. Абсцес   
E. Лімфаденіт   

 
2. Чоловік, 33 років, поступила в приймальне виділення ЦРЛ зі скаргами на  наявність 
болючого інфільтрату по задній поверхні шиї, підвищення температури тіла до 38,40С, озноб, 
загальну слабкість. З анамнезу хворіє цукровим діабетом на протязі 5 років. При огляді по 
задній поверхні шиї визначається інфільтрат, який здіймається над поверхнею шкіри. Шкіра 
над інфільтратом напружена, синьо-багрового кольору в центрі. На поверхні інфільтрату 
визначається декілька гнійно-некротичних пустул, які в центрі зливаються між собою з 
утворенням великого некрозу шкіри. Стоншена ділянка некрозу проривається в декількох 
місцях с утворенням отворів (симптом „сита”), з яких виділяється гній. Інфільтрат щільний 
на дотик, різко болючий, із значним набряком тканин навколо нього.  Про яке захворювання 
повинен подумати лікар насамперед?   

А. Карбункул   
B. Фурункул   
C. Флегмона   
D. Карбункул при сибірці   
E. Абсцес   

 
3. Жінка, 1952 р.н., звернулась до лікаря поліклініки зі скаргами на почервоніння, 
обмежену припухлість, біль в правій поперековій ділянці, підвищення температури до 
37,90С. На протязі декількох днів хвору турбує загальна слабкість, недомагання, втрата 
апетиту, головний біль. На огляді в правій поперековій ділянці визначається припухлість та 
гіперемія шкіри. При пальпації цього утворення симптом флуктуації – позитивний. Із 
анамнезу подібні симптоми з'явились через 3 дні після того, як хвора випадково уколола себе 
на вулиці гілкою в поперековій ділянці.  Який найбільш вірогідний діагноз у жінки?   

А. Гострий абсцес поперекової ділянки   
B. Флегмона поперекової ділянки   
C. Гематома   
D. Карбункул   
E. Фурункул   

 
4.  На прийом до хірурга прийшов хворий Д. 27 років. На спині виявлено болючий 
інфільтрат, шкіра над ним напружена в центрі інфільтрату синьо-червоного кольору, по 
перефірії бліда. На поверхні декілька великих пустул, що зливаються  з зоною некрозу 
шкіри. Ваш діагноз?   

А. Карбункул   
B.Абсцес   
C.Флегмона   
D.Гідроаденіт   
E.Бешиха   



5. Хворий 34 років скаржиться на інтенсивний біль і набряк у ділянці лівого передпліччя, 
підвищення температури до 400С, загальну слабість та анорексію, які виникли на 2 добу 
після поранення передпліччя шилом. Об′єктивно спостерігаються набряк і ущільнення 
тканин передпліччя з розм′якшенням, гіперемія шкіри без чітких меж, позитивний симптом 
флуктуації. У хворого виявлено виражений лекоцитоз із зсувом лейкоцитарної формули 
вліво. Який метод місцевого лікування буде правильним? 

A. Застосування напівспиртових компресів 
B. Розкриття і дренування гнійного процесу передпліччя 
C. Обколювання ураженої ділянки антибіотиками 
D. Повторні пункції з відсмоктуванням 
E. Гільотинна ампутація верхньої кінцівки на рівні плеча 

 
6. Хвора Д., 42 р., госпіталізована у проктологічне відділення зі скаргами на гострий 
інтенсивний біль в ділянці заднього проходу, що підсилюється під час дефекації, загальну 
слабкість, сухість в роті. Хворіє протягом 2-ох діб. Об'єктивно в правій частині перианальної 
ділянки відмічається гіперемія, набряклість та кулеподібне випинання шкіри; пальпаторно – 
вираженя болючість  та флюктуація. Температура тіла 39,20С. Лабораторно лейкоцити 
14,2х109/л, паличкоядерні нейтрофіли – 15%. Яку лікувальну тактику найбільш доцільно 
застосувати у даному випадку?   

А. Оперативне втручання 
B. Консервативне лікування 
C. Динамічне спостереження 
D. Переведення у гастроентерологічне відділення   
E. Переведення у гінекологічне відділення 

 
7. Хвора через 3 тижні після пологів на тлі грудного вигодовування дитини відзначила 
підвищення температури тіла до 400, дриж, біль в правій молочній залозі, виділення молока з 
гноєм. Загальний стан середньої важкості, у верхньо-внутрішньому квадранті правої 
молочної залози щільний хворобливий запальний інфільтрат 14х8х7 см, шкіра над ним 
гіперимована, місцева гіпертермія, флюктуация в центрі.  Сформулюйте попередній діагноз.     

А. Гострий лактаційний мастит 
B. Лактаційна флегмона молочної залози 
C. Лактостаз 
D. Молочна лихоманка 
E. Галактоцеле 

 
8. У жінки 4 дні тому підвищення температури тіла до 37,7 град., болі в правій молочній 
залозі. При огляді – шкіра правої молочної залози в області верхніх квадрантів гіперимована, 
набрякла, при пальпації визначається інфільтрат в області зовнішнього і внутрішнього 
верхніх квадрантів, соски не змінені. У правій пахвовій западині пальпується збільшений 
хворобливий лімфовузол.  Сформулюйте попередній діагноз.  

А. Гострий правосторонній мастит 
B. Вузлова мастопатия 
C. Бешиха 
D. Інфільтративний рак молочної залози 
E. Правосторонній гідраденіт 

 
9. Що характерно для запальних змін складу периферичної крові?  

А. Лейкоцитоз 
 B. Анемія 
 C. Зрушення лейкоцитарної формули вліво 
D. Збільшення ШОЕ 



 E. Лімфоцитоз 
 
10. Фурункул - гнійне запалення  

А. Потової залози 
 B. Клітковини, що оточує волосяний фолікул 
 C. Волосяного фолікула 
 D. Сальної залози з навколишньою клітковиною 

 
11. Хвора 53 років, оперована амбулаторно з приводу підшкірного панарицію середньої 
фаланги другого пальця лівої кисті в стадії абсцедування. На 6 добу після операції стан 
хворої погіршився, знову з′явився сильний біль у пальці, підвищилася температура до 380С. 
Об′єктивно оперована фаланга стовщена, функція пальця порушена, із рани виділяється 
гнійний ексудат з неприємним запахом. Лікарем запідозрений ровиток кісткового панарицію 
у хворої. Яке дослідження доцільне для підтвердження діагнозу? 

A. Рентгенографія другого пальця 
B. Пункція гнійника 
C. Біопсія тканини хворої фаланги пальця 
D. Бактеріологічне дослідження ексудату 
E. Ультразвукове дослідження 

 
12. У хворої біль в ділянці ІІІ пальця правої руки. Підвищення температури тіла до 380С. 
Об′єктивно набряк та гіперемія нігтьової фаланги, які найбільш виражені на ділянці 
нігтьового валика. Пальпаторно – різкий біль нігтьової фаланги. Який найбільш імовірний 
діагноз? 

A. Пароніхія 
B. Панарицій підшкірний 
C. Еризипелоїд 
D. Бешиха 
E. Абсцес 

 
13. Після операції з приводу підшкірного панарицію стан хворого не покращився, 
зберігається біль та обмеження рухів ІІ пальця правої кисті, температура до 390С. При огляді 
болючий валик за ходом долонної поверхні в положенні легкого згинання. Який найбільш 
імовірний діагноз, форма захворювання? 

A. Кістковий панарицій 
B. Пароніхія 
C. Еризипелоїд 
D. Сухожилковий панарицій 
E. Абсцес 

 
14. Хворий В., 30 років, звернувся до хірурга зі скаргами на біль і припухлість в 
проксимальному міжфаланговому суглобі ІІ пальця правої кисті. 4 дні тому вколов палець 
риб’ячою кісткою. Об’єктивно ІІ палець правої кисті набрякший, гіперемований більше в 
проекції міжфалангового суглобу, різка болючисть при дотику та рухах. Об’єм рухів 
обмежений. Позитивний симптом флюктуації. Якому діагнозу відповідає дана клінічна 
картина?   

А. Суглобовий панарицій   
B. Фурункул пальця   
C. Ерзипелоїд пальця   
D. Кістковий панарицій   
E. Підшкірний параніций   

 



15. У хворого 19 років після поверхневого ушкодження шкіри на долонній поверхні нігтьової 
фаланги ІІ пальця з’явились незначний біль та пухир заповнений гноєм. На тильній поверхні 
кисті ознаки лімфангіту. Ваш діагноз?   

А. Шкірний панарицій   
B. Бешиха   
C. Лімфангіт   
D. Фурункул   
E. Кістковий панарицій   

 
16. В поліклініку звернувся будівельник 42 років, після поранення цвяхом стопи вранці цього 
ж дня. Рану промив водою. При огляді стан задовільний. Ліва стопа незначно набрякла, на 
підошві колота рана. З анамнезу життя відомо, що протягом трьох останніх років тричі 
проводилась профілактика правця. З метою запобігання можливого розвитку правця 
насамперед необхідно? 

A. В/м ввести 0,5 мл правцевого анатоксину 
B. В/м ввести 1 мл правцевого анатоксину, 3000 МО протиправцевої сироватки 
C. В/м ввести 3000 МО протиправцевої сироватки 
D. Обробити рану мильним розчином 
E. Призначити курс антибіотикотерапії 

 
17. В поліклініку звернувся пенсіонер 72 років. Вранці цього ж дня на дачі наступив на цвях і 
травмував праву стопу. Даних про попередню вакцинацію немає. При огляді стан 
задовільний. Права стопа незначно набрякла, на підошві колота рана. з метою запобігання 
можливого розвитку правця насамперед необхідно? 

A. В/м ввести 1 мл правцевого анатоксину, 3000 МО протиправцевої сироватки 
B. В/м ввести 3000 МО протиправцевої сироватки 
C. Обробити рану мильним розчином 
D. В/м ввести 0,5 мл правцевого анатоксину 
E. Призначити курс антибіотикотерапії 

 
18. Хворий П., 45 років скаржиться на підвищення температури тіла до 400С, загальну 
кволість, головний біль, біль і спастичне скорочення м’язів в ділянці рани на гомілці. П’ять 
діб тому, під час обробки землі отримав рану. За медичною допомогою не звертався. Про яку 
раньову інфекцію можна подумати?   

А. Правець   
B. Сибірка   
C. Анаеробну   
D. Змішану   
E. Грам-негативну   

 
19. Хворий П., 45 років під час сільськогосподарчих робіт отримав рану в ділянці правої 
гомілки. Профілактичного щеплення проти правця не отримував протягом останніх 20 років. 
Яку Ви будете проводити профілактику правця?   

А. Екстрену. Неспецифічну (первинна хірургічна обробка рани). Специфічну 
(активно-пасивна імунізація) 

B. Планову, шляхом введення правцевого анатоксину 
C. Виконати первинну хірургічну обробку рани 
D. Потерпілому ввести 3000 АО протиправцевої сироватки 
E. Специфічну – активно-пасивну імунізацію 

 
20. При обстеженні колотої рани лівої гомілки лікар виявив значний набряк тканин, шкіра 
мармурового кольору, рана суха, при пальпації ділянки ураження крепітація. Про яке 



ускладнення перебігу раньового процесу колотої рани Ви можете подумати?.   
А. Розвиток анаеробної газової інфекції   
B. Нагноєння рани   
C. Емфізема   
D. Правець   
E. Тромбофлебіт   

 
21. У хворого 30 років з глибокими опіками до 30 % поверхні тіла через 30 днів визначається 
постійна лихоманка, відсутність апетиту, нічні потіння. Опікова поверхня в′яло гранулює. 
Визначте стадію опікової хвороби? 

A. Септикотоксемія 
B. Первинний опіковий шок 
C. Вторинний опіковий шок 
D. Гостра опікова токсемія 
E. Реконвалесценція 

 
22. У хворого М., 43 років, після операції з приводу остеомієліта лівого стегна на 6 добу 
перебіг захворювання ускладнився розвитком сепсису. Незважаючи на комплексну терапію 
сепсису на 9 добу залишається висока температура до 400С, частота пульсу 110 уд/хв, 
частота дихання 23/хв., АТ 100/60 мм рт.ст. В аналізі крові кількість лейкоцитів 16х109/л, 
кількість паличкоядерних – 16%. Яка фаза клінічного перебігу триває?   

А. Катаболічна    
B. Анаболічна    
C. Реабілітаційна    
D. Функціональна    
E. Напруження    

 
23.  У хворої Н, 35 років, на 5 добу після оперативного втручання з приводу гнійного 
парапроктиту загальний стан погіршився зросла температура тіла до  400С, частота пульсу 
100 уд/хв, частота дихання 23/хв., АТ 90/50 мм рт.ст. В аналізі крові кількість лейкоцитів 
18х109/л, кількість паличкоядерних – 16\%.  Місцево прогресують некротичні зміни тканин. 
Про яке ускладнення слід міркувати?   

А. Сепсис   
B. Нагноювання рани   
C. Газова гангрена    
D. Тазовий перитоніт   
E. Флегмона тазової клітковини   

 
24. В хірургічне відділення поступив хворий в стані септичного шоку. Об’єктивно різко 
виражена гіпертермія, ЧД 25/хв., пульс 110/хв., ЧСС 110/хв., АТ 105/70 мм.рт.ст., знижена 
артеріовенозна різниця по кисню. Хворий занепокоєний. Діурез адекватний. Яка фаза 
септичного шоку у хворого   

А. Гіпердинамічна   
B. Період “холодної гіпотензії”   
C. Фаза незворотного шоку   
D. Фаза зворотнього шоку   

25. У хворої 26 років після операції з приводу гнійного лактаційного маститу 
післяопераційний період ускладнився пневмонією, артеріальною гіпотонією, анурією. 
Загальний стан важкий, температура тіла 38,50С. Діагностований сепсис.  На підставі яких 
ознак діагностований сепсис?     

А. Поліорганная недостатність   
B. Артеріальна гіпотонія   



C. Підвищення температури тіла   
D. Наявність гнійного осередку інфекції   
E. Анурія   

 
26. Чи можливе метастазування при актиномікозі? 

А. Можливе лімфогенним шляхом 
В. Можливе венозним шляхом 
С. Можливе артеріальним шляхом 
D. Можливе будь-яким перерахованим вище шляхом 
Е. Неможливе 
 

27. Яке ускладнення може спостерігатися після розкриття актиномікотичного абсцесу? 
А. Збільшення інфільтрату 
В. Формування нориці 
С. Контамінування органів і метастазування 
D. Усі перераховані вище 
Е. Ускладнень не спостерігається 
 

28. Яка тривалість інкубаційного періоду при лепрі? 
А. До 1 року 
В. До 2 років 
С. До 3 років 
D. До 5 років 
Е. Більше 6 років 
 

29. При лепроматозному типі лепри переважно уражаються:  
А. Шкіра і підшкірна клітковина 
В. Спинномозкові нерви 
С. Тканини ретикулоендотеліальної системи 
D. Паренхіматозні органи 
Е. Усе перераховане вище 
 

30. Які суглоби найчастіше уражаються при сифілісі? 
А. Колінні, гомілково-стопні 
В. Міжфалангові 
С. Міжхребцеві 
D. Плечові 
Е. Скронево-нижньощелепні 

 

31. Для очищення поверхні трофічних виразок від некротичних тканин застосовують  
А. Метілурацил 
 B. Сорбенти 
 C. Тріпсин+хімотріпсин 
 D. Іруксол 
 E. Хлоргексидин 

 
32. Місцеве лікування трофічної виразки полягає в  

А. Боротьбі з інфекцією 
 B. Очищенні виразки від некротичних тканин 
 C. Закритті дефекту 
 D. Ампутації кінцівки 
 E. Шунтуванні 



 
33. Хірургічне лікування синдрому діабетичної стопи полягає в  

 А. Виконанні високої ампутації кінцівки 
 B. Некректомії 
 C. Ампутації стопи 
D. Виконанні „низької” ампутації кінцівки 

 
34. Порушення мікроциркуляції виявляють при  

А. Цукровому діабеті 
 B. Системних васкулітах 
 C. Пролежнях 
 D. Облітеруючому ендартериіті 
 E. Лімфедемі 
 Е. Хворобі Бюргера 

 
35. Посттромботична хвороба розвивається внаслідок  

 А. Тромбозу магістральних артерій 
 B. Тромбозу глибоких вен 
 C. ДВЗ-синдромі 
 D. Тромбофлебіту поверхневих вен 
 

36. Що називають атипією пухлинних кліток?  
 А. Відмінність різних клітин по морфологічних ознаках всередині однієї пухлини 
 B. Відмінність за морфологічними критеріями клітин пухлини від її метастазів 
 C. Морфологічні відмінності клітин пухлини від клітин тканини, з якої вона 

розвинулася 
 
37. У цей час у теорію походження пухлин включені наступні фактори  

А. Механічні 
 B. Хімічні 
 C. Психологічні 
 D. Фізичні 
 E. Біологічні 
 F. Генетичні 
 G. Стан імунної й гуморальної систем 

 
38. Що вважають за необхідне умовою для виникнення імплантаційних метастазів? Виберіть 
всі можливі варіанти. 

 А. Локалізація пухлини в черевній порожнині 
 B. Рясне кровопостачання в навколишню пухлину тканин 
 C. Проростання пухлини за межі органу 
 D. Проростання пухлини за межі серозної оболонки, що покриває орган 

 
39. До якої стадії за клінічною класифікацією відносять наступну пухлину: пухлина більших 
розмірів, не поширюється за межі органа, можливі одиночні метастази в регіонарні 
лімфатичні вузли?  

 А. I стадія 
 B. II стадія 
 C. III стадія 
 D. IV стадія 

 
40. До основних синдромів у діагностиці злоякісних пухлин відносять  



А. Синдром «плюс-тканина» 
 B. Синдром патологічних виділень 
 C. Синдром мальабсорбції 
 D. Синдром порушення функцій органу 
 E. Синдром малих ознак 

 
41. Камінь загальної жовчної протоки припинив надходження жовчі в кишечник. Порушення 
якого з процесів при цьому спостерігається? 

A. Всмоктування білків 
B. Перетравлення вуглеводів 
C. Всмоктування вуглеводів 
D. Перетравлення жирів 
E. Перетравлення білків 

 
42. У людини суттєво порушено перетравлювання білків, жирів і вуглеводів. Знижена 
секреція якого травного соку є причиною цього? 

A. Слини 
B. Підшлункового 
C. Шлункового 
D. Жовчі 
E. Кишкового 
 

43. При захворюваннях підшлункової залози порушується утворення та секреція трипсину. 
Назвіть речовини, гідроліз яких при цьому зазнає змін? 

A. Білки 
B. Ліпіди 
C. Вуглеводи 
D. Нуклеінові кислоти 
E. Фосфоліпіди 

 
44. В організмі людини хімотрипсин секретується підшлунковою залозою і в порожнині 
кишок зазнає обмеженого протеолізу з перетворенням на активний хімотрипсин під дією 

A. Амінопептидази 
B. Ентерокінази 
C. Пепсину 
D. Трипсину 
E. Карбоксипептидази 

 
45. Діагностичним тестом при гострих панкреатитах є визначення в сечі активності такого 
ферменту 

A. Амілази 
B. Лактатдегідрогенази 
C. Креатинкінази 
D. Альдолази 
E. Аланінамінопептидази 
 

46. Виберіть основні види діагнозів  
А. Попередній 
 B. Проміжний 
 C. Клінічний 
 D. Диференціальний 

 



47. Назвіть основні загальні завдання при обстеженні хворого.  
А. Терміновість проведення обстеження 
 B. Раціональний обсяг обстеження 
 C. Максимальне використання діагностичних методів 
 D. Послідовність застосування діагностичних методів 

 
48. Як часто лікар повинен записувати в історію хвороби щоденники спостереження для 
хворих, що перебувають у задовільному стані?  

 А. Двічі на день 
 B. Щодня 
 C. Через день 
 D. Один раз в 3 дні 
 E. Тільки при погіршенні стану хворого 

 
49. Що з перерахованого не відносять до лабораторних методів дослідження?  

А. Біохімічні аналізи 
 B. Цитологічне дослідження 
 C. УЗД 
 D. Ректороманоскопія 
 E. Бактеріологічне дослідження 

 
50. Що з перерахованого не відносять до ендоскопичних методів дослідження?  

 А. Бронхоскопія 
 B. Ірігоскопія 
 C. Езофагогастроскопія 
 D. Колоноскопія 
 E. Ректороманоскопія 

 



 

Білет №8 

1. Хірургом оглянутий хворий Т., 42 років. Діагноз фурункул правого передпліччя, гнійно-
некротична стадія. Проведено розтин фурункула. Пов′язку з яким препаратом треба покласти 
у фазі гідратації? 

A. Гіпертонічний розчин 
B. Мазь Вишневського 
C. Іхтіолову мазь 
D. Пов′язку з хлораміном 
E. Пов′язку з димексидом 

 
2. Під час мікроскопічного дослідження пунктату з вогнища запалення у хворого з абсцесом 
шкіри виявлено велику кількість різних клітин крові. Які з цих клітин першими надходять із 
судин до тканин при запаленні? 

A. Лімфоцити 
B. Моноцити 
C. Базофіли 
D. Еозонофіли 
E. Нейтрофіли 

 
3. Чоловіку, 18 років, з приводу флегмони плеча зроблено внутрішньом′язову ін′єкцію 
бензилпеніциліну натрієвої солі. Після цього у нього з′явилися тахікардія, ниткоподібний 
пульс, артеріальний тиск знизився до 80/60 мм рт.ст. Який вид фармакологічної реакції 
розвинувся? 

A. Потенціювання 
B. Центральна дія 
C. Рефлекторна дія 
D. Анафілактичний шок 
E. Периферійна дія 

 
4. Хвора П., 25 років, госпіталізована в хірургічне відділення зі скаргами на болі в правій 
сідниці, температуру до 390С. Із анамнезу відомо, що 9 діб тому з метою знеболювання в 
зону правої сідниці була виконана внутрішньом′язова ін′єкція анальгіну. Об′єктивно в 
верхньо-зовнішньому квадранті правої сідниці визначається болючий інфільтрат 5 на 4 см, 
шкіра над ним гіперемована, гаряча на дотик. Поставте правильний діагноз. 

A. Гематома правої сідниці 
B. Післяін′єкційний абсцес правої сідниці 
C. Рожисте запалення правої сідниці 
D. Карбункул правої сідниці 
E. Абсцедуючий фурункул правої сідниці 

 
5. Хворий 31 року, звернувся із скаргами на підвищення температури до 380С, біль у 
поперековій ділянці, припухлість. Під час огляду у правій поперековій ділянці знайдено 
болючий інфільтрат розміром 5х6 см, шкіра над ним багрового кольору, у центрі багато 
гнійно-некротичних нориць, з яких виділяється гній. Який найбільш імовірний діагноз? 

A. Абсцес поперекової ділянки 
B. Бешиха 
C. Паранефрит 
D. Карбункул поперекової ділянки 
E. Ниркова колька 

 



6. Виберіть особливості оперативного лікування карбункула.  
А. Хрестоподібний розріз 
 B. Широке розсічення тканин до здорових 
 C. Закрите дренування 
 D. Мінімальне розсічення тканин 
 E. Висічення некротизиваних тканин 

 
7. Виберіть визначення остеомієліту.  

 А. Гнійне запалення всіх шарів кістки 
 B. Гнійне запалення кісткового каналу 
 C. Гнійне запалення кісткової тканини 
 D. Гнійне запалення будь-яких шарів кістки залежно від клінічної форми 

захворювання 
 
8. Виберіть визначення абсцесу Броді. 

 А. Гостре гнійне запалення плоских кісток 
 B. Хронічний остеомієліт, що характеризується остеосклерозом 
 C. Одна з форм гострого гематогенного остеомієліту 
 D. Первинний хронічний остеомієліт, що характеризується утворенням гнійної 

порожнини 
 
9. Для лікування підшкірного панарицію застосовують  

А. Пункцію гнійника й введення антибіотиків 
 B. Розкриття гнійника 
 C. Дренування гнійника 
 D. Іммобілізацію 
 E. Регіонарне введення антибіотиків 

 
10. Виберіть визначення панарицію у формі запонки.  

 А. Кістковий панарицій з поширенням у підшкірну клітковину 
 B. Сухожильний панарицій двох сусідніх фаланг 
 C. Підшкірний панарицій із проривом в епідерміс 
 D. Пароніхія із проривом гноячків під ногтьову фалангу 
 E. Поширення гнійного тендовагініту з I на V палець 

11.  Хвора 40 років проколола вказівний палець правої кисті рибною кісткою. Протягом 
10 днів за медичною допомогою не зверталася, лікувалася самостійно. Скарги на 
пульсуючий  біль, почервоніння, набряк ушкодженого пальця, гнійні виділення з рани. 
Загальний стан задовільний.   Рентгенологічно визначається остеопороз та крайова 
деструкція нігтьової фаланги вказівного пальця з утворенням кіркових секвестрів.  Який 
найбільш вірогідний клініко-рентгенологічний висновок?   

А. Кістковий панарицій   
B. Сирінгомієлітична остеопатія   
C. Остеогенна саркома   
D. Деформуючий артроз   
E. Перелом Буша   

 
12.  Хлопчик у віці 15 років звернувся до лікаря зі скаргою на високу температуру 39,5-
400 С і місцеву біль у метаепіфізі н/3 стегнової кістки, набряк ураженого сегмента кістки, 
локальна гіперемія і захисна антологічна контрактура. Травми не визнає. На R- граммі н/3 
стегнової кістки зона деструкції секвестри. В аналізі крові лейкоцитів 15000.     

А. Гематогенний остеомієліт   
B. Tbc н/3 стегна   



C. Хвороба Педжета   
D. Остеогенна саркома   
E. Мієломна хвороба   

13. Під час дослідження стегнової кістки виявлено хронічне гнійне запалення компактної 
речовини та кісткового мозку, утворення секвестрів. При якому захворюванні розвиваються 
такі зміни? 

A. Остеобластокластомі 
B. Ретикулосаркомі 
C. Мієломній хворобі 
D. Остеомієліті 
E. Періоститі 

 
14. Після ангіни у дитини 7 років з′явився біль в ділянці верхньої третини лівого стегна. 
Температура до 400С. Об′єктивно набряк м′яких тканин лівого стегна, різкий біль при 
пальпації. Лейкоцити крові – 19,6х109/л. Який найбільш імовірний діагноз? 

A. Гематогенний остеомієліт 
B. Флегмона підшкірної клітковини стегна 
C. Бешихове запалення 
D. Абсцес підшкірної клітковини стегна 
E. Запальний інфільтрат 

 

15. У хворого 10 років тому був перелом середньої третини лівої стегнової кістки, після чого 
протягом останніх  7-ми років у ділянці колишнього перелому періодично з'являється гостре 
запалення з утворенням нориці,  через яку виділяється гнійний вміст з дрібними 
фрагментами кісткової тканини. Через деякий час нориця  закривається. Про яке 
ускладнення перелому можна думати?    

A. Несправжній суглоб    
B. Хронічний остеомієліт    
C. Флегмона м'яких тканин    
D. Трофічна виразка    
E. Туберкульоз кісток    

 
16. Під час сільськогосподарських робіт в полі тракторист отримав відкриту травму кисті. 
Планового повного курсу щеплення проти правцю не проходив. В чому полягатиме екстрена 
специфічна профілактика правцю в даному випадку? 

A. 0,5 мл АП-анатоксину 3000 МО ППС 
B. 1,0 мл АП-анатоксину 
C. Не проводиться 
D. 3000 МО ППС 
E. 1,0 мл АП-анатоксину, 3000 МО ППС 

 
17. У клініку госпіталізовано хворого з діагнозом анаеробна газова гангрена стегна. Який 
антисептик обов′язково повинен бути використаний при обробці інструментів після 
перев′язки? 

A. 6 % розчин перекис водню 
B. Розчин фурациліну 
C. 5 % розчин йоду 
D. 0,02 % розчин декаметоксину 
E. 0,1 % розчин марганцевокислого калію 

 



18. Хворий 37 років, на 3 добу після травматичної ампутації лівого стегна скаржиться, що 
пов′язка дуже туга і викликає нестерпний біль в куксі. Об′єктивно збуджений, крутиться у 
ліжку, стогне. Шкіра бліда. Температура тіла – 390С. Пульс – 130/хв., слабкий. Кукса лівого 
стегна набрякла, шкіра бліда. Добре видно поверхневі вени. Пов′язка промокає серозно-
кров′янистим виділенням з запахом кислої капусти. Навколо рани крепітація. Яке 
ускладнення виникло у хворого? 

A. Тромбоз глибоких вен кукси 
B. Тромбофлебіт поверхневих вен кукси 
C. Газова гангрена кукси лівого стегна 
D. Нагноєння післяопераційної рани кукси 
E. Флегмона кукси 

 
19. Хворий Х., 17 років, скаржиться на загальну слабкість, тризм, посмикування м′язів із 
скупим серозно-гнійним виділенням, шкіра навколо рани гіперемована. Ваш діагноз? 

A. Флегмона 
B. Остеомієліт 
C. Інфікована рана 
D. Бешиха 
E. Правець 

20. Хворому 23 років, 4 дні тому виконана первинна хірургічна обробка вогнепальної рани 
нижньої третини правої гомілки. Стан хворого відносно задовільний. Рана після обробки не 
зашивалась. При перев′язці виявлено, що рана з мізерними кров′янисто-гнійними 
виділеннями, набряк навколо помірно виражений. При дотику до рани тампоном з′являється 
посмикування м′язів біля рани. Регіонарні лімфатичні вузли не збільшені. Який найбільш 
імовірний діагноз? 

A. Правець 
B. Сибірка 
C. Газова гангрена 
D. Гнильна інфекція 
E. Стафілококова інфекція 

 
21. У хворої С. 37 років на 10 день після розкриття флегмони лівого стегна різко погіршився 
загальний стан. З’явилася жовтяниця склер та шкіри, прогресуюча анемія з зсувом 
лейкоцитарної формули вліво, гіпертермія до 39ºС, важкість, болі в правому підребер´ї. 
Репаративні і регенеративні процеси в рані сповільнені. Дослідження крові на бактеріємію 
від’ємні. Яке ускладнення виникло у хворої?   

А. Септичний шок   
B. Блискавичний сепсис   
C. Септикопіємія   
D. Хронічний сепсис   
E. Септицимія   

 
22. Хворий Р. 31 року оперований з приводу флегмони гомілки. У післяопераційному періоді 
стан хворого погіршився – температура тіла підвищилася до 390С, частота дихальних рухів 
25 на хвилину. При аускультації в легені різнокаліберні хрипи. Турбують болі в рані, 
слабкість, запаморочення. Частота серцевих скорочень – 102 на хвилину. В аналізі крові 
більш 10% незрілих лейкоцитів.  Чим зумовлено погіршення стану?     

А. Розвитком сепсису.   
B. Розвитком дихальної недостатності.   
C. Розвитком серцево-судинної недостатності.   
D. Прогресом запалення в рані   
E. Пневмонією 



 
23. У хворого 56 років на третю добу після операції розкриття гнійного парапроктиту 
відзначене підвищення t0 до 38,60 С, лихоманка, різка слабість, поява гнійників на шкірі 
спини. При огляді стан хворого важкий, він загальмований, частота подихів – 26 у хвилину, 
PS 112 у хвилину, АТ 100/60 мм.рт.ст. На шкірі спини виявлено кілька фурункулів у стадії 
абсцедувания. Печінка + 3 см, селезінка 18х10 см. Ан. крові Hb 92 г/л, Ер 2,4* 1012/л, Л 
18,0*109/л, ШОЕ 36 мм/год. Глюкоза крові 8,2 ммоль/л. Ваш діагноз?    

А. Хірургічний сепсис, септикопіємія.   
B. Анаеробна інфекция   
C. Цукровий діабет   
D. Фурункульоз   
E. ВІЛ-інфекція   

 
24. Хворий К., 37 р., отримав опік 60% поверхні тіла, опікова хвороба в стадії 
септикотоксемії,  температура тіла до 39°С, загальна слабкість, важкість  дихання, 
загострення рис обличчя. АТ=90\50 мм рт ст., Пульс – 98 уд. на 1 хв. Про яке ускладнення  
слід  подумати?   

А. Сепсис   
B. Пневмонія   
C. Бешиха   
D. Лімфангоіт   
E. Анаеробна инфекція   

25. Хворий 40 років був прооперований з приводу флегмони поперекової ділянки. У нього 
знову різко підвищилась температура тіла до 380С, з′явились явища інтоксикації, зросла 
кількість лейкоцитів у крові. В рані, яка майже очистилась від некротичних тканин і 
виповнювалась грануляціями, з′явились гнильні виділення, грануляції стали блідими. Яке 
ускладнення виникло у даного хворого? 

A. Гнильна флегмона 
B. Бешихове запалення 
C. Алергічна реакція 
D. Сепсис 
E. Еризипелоїд 

 
26. Хворий 27 років, скаржиться на відсутність апетиту, субфебрильну температуру та втрату 
маси тіла, різьку біль, припухлість, контрактуру в межі колінного суглобу і порочний стан 
кінцівкі, визначається атрофія її м'язів. Суглоб гарячий на дотик. По зовнішній поверхні 
колінного суглобу визначено норицю і гнійне виділення. Проба Р-Манту - позитивна. 
Рентгенологічна діагностика: визначається деструкція, стертість країв кісткової тканини, 
осередок секвестри, остеопороз, звуження суглобової щілини, тінь в м'я ких тканинах. 
Лабораторно нейтрофільоз, підвищення ШОЕ. Ваш діагноз?   

А. Туберкульоз колінного суглоба (туберкулезний гоніт)   
B. Абсцесс   
C. Флегмона   
D. Остеомієліт колінного суглоба   
E. Пухлина колінного суглоба   

27. Які є види хронічної хірургічної інфекції? 
А. Гнійна, гнилісна 
В. Анаеробна, аеробна 
С. Контагіозна, неконтагіозна 
D. Екзогенна, ендогенна 
Е. Специфічна, неспецифічна 
 



28. Які наслідки туберкульозу суглобів при тривалому перебігу захворювання? 
А. Прогресуюча атрофія м´язів кінцівки 
В. Стійка контрактура 
С. Склероз підшкірної жирової клітковини 
D. Абсцеси, нориці 
Е. Усе перераховане вірне 
 

29. Назвіть одну з ранніх діагностичних ознак кісткового туберкульозу: 
А. Пульсуючі болі 
В. Виражена запальна реакція 
С. Висока температура тіла 
D. Ідіопатична поява ексудату у суглобі 
Е. Інтокискація, озноб 
 
 

30. Що є характерним для актиномікозу щелепно-лицьової ділянки? 
А. Дерев´яниста щільність і нечіткі межі інфільтрату 
В. Валикоподібні складки шкіри в ділянці ураження 
С. Залучення в інфільтрат шкіри і розташованих нижче тканин 
D. Синюшно-багряне забарвлення шкіри над інфільтратом 
Е. Усе перераховане 

 
31. Хвора 57 років, скаржиться на наявність нориці в ділянці післяопераційного рубця на 
передній черевній стінці з виділенням незначної кількості прозорої рідини. Шкіра навколо 
нориці мацерована, хвилює свербіж. Три роки назад оперована з приводу деструктивного 
панкреатиту. Серединна рана заживала вторинним натягом. Сформулюйте правильний 
діагноз? 

A. Нориця черевної стінки 
B. Нориця черевної порожнини 
C. Нориця підшлункової залози 
D. Жовчна нориця 
E. Шлункова нориця 

 
32. У матері, що годує дитину, через 2 місяці після розкриття гнійного маститу в правій 
молочній залозі утворилась точкова молочна нориця, через яку виділяється молоко в дуже 
малій кількості. Проведені консервативні заходи, направлені на закриття нориці, результатів 
не дали. Яка ваша подальша тактика? 

A. Оперативне лікування 
B. Після закінчення лактації нориця закриється самостійно 
C. Перервати лактацію 
D. Накласти тугу пов′язку на залозу  
E. Обмежити прийом рідини 

 
33. Трофічні виразки нижніх кінцівок на тлі артеріальної недостатності частіше 
локалізуються  

А. У дистальних відділах пальців 
 B. В області медіальної щиколотки 
 C. У п'ятковій області 
 D. У будь-якій області сегмента з порушеним артеріальним кровообігом 

 
34. Трофічні виразки утворяться при  

А. Недостатності венозного кровообігу 



 B. Авітамінозі 
 C. Недостатності артеріального кровообігу 
 D. Ушкодженні спинного мозку 
 E. Ушкодженні периферійних нервів 
 F. Цукровому діабеті 

 
35. Розвиток гангрени можливий в наступних органах.  

А. Легеня 
 B. Кінцівка 
 C. Тонка кишка 
 D. Печінка 
 E. Молочна залоза 

 
36. Ранньою вважають діагностику в тому випадку, якщо пухлина виявлена  

 А. На I стадії або стадії рак in situ 
 B. На II-III стадії, можливе радикальне лікування в більшості хворих 
 C. На III--IV стадії, коли радикальне лікування в більшості хворих неможливе 
 D. На I, II і III стадіях, при яких завжди можливе повне лікування хворих 

 
37. Кого з перерахованих категорій відносять до групи ризику по онкологічних 
захворюваннях?  

А. Особи, за родом діяльності пов'язані із впливом канцерогенних факторів 
 B. Медперсонал онкологічних клінік 
 C. Особи з так званими передраковими захворюваннями 
 D. Особи, старше 35 років 

 
38. Вкажіть основні принципи оперативного лікування доброякісних пухлин.  

А. Видалення пухлини в межах здорових тканин 
 B. Видалення разом з капсулою, якщо вона є 
 C. Видалення регіонарних лімфатичних вузлів 
 D. Широке висічення пухлини з навколишніми тканинами, відступаючи по 5-8 см від 

видимої межі враження 
 

39. В абластику входять всі заходи, крім  
А. Виконання розрізів тільки в межах свідомо неуражених тканин 
 B. Необхідності уникати механічного травмування тканини пухлини 
 C. Необхідності якнайшвидше перев'язати венозні судини, що відходять від утвору 
 D. Застосування фармакологічних препаратів 
 E. Перев'язки тасьмою порожнього органа вище й нижче пухлини (для попередження 

міграції клітин по просвіту) 
 
40. При оцінці лікування від злоякісної пухлини за основу беруть наступний часовий 
проміжок  

 А. 3 роки 
 B. 2 роки 
 C. 5 років 
 D. 15 років 
 E. 10 років 

 
41. У хворого – поганий апетит, відрижка. Загальна кислотність шлункового соку становить 
10 одиниць. Такий стан може свідчити про 

A. Анацидний гастрит 



B. Гіперацидний гастрит 
C. Гострий панкреатит 
D. Гіпоацидний гастрит 
E. Виразкову хворобу шлунка 

 
42. Після курсу терапії хворому з виразкою дванадцятипалої кишки лікар пропонує вживати 
соки з капусти та картоплі. Вміст яких речовин у цих овочах сприяє профілактиці та 
загоєнню виразок? 

A. Вітамін U 
B. Пантотенова кислота 
C. Вітамін С 
D. Вітамін В1 
E. Вітамін К 

 
43. У хворого з гострим панкреатитом у крові та сечі різко підвищена активність одного із 
вказаних ферментів, що підтверджує діагноз. Назвіть цей фермент. 

A. α-Амілаза 
B. Пепсин 
C. Дипептидаза 
D. Сахараза 
E. Лактаза 

 
44. У хворого – гострий панкреатит. Які препарати повинен призначати лікар, щоб уникнути 
аутолізу підшлункової залози? 

A. Активатори протеаз 
B. Інгібітори протеаз 
C. Трипсини 
D. Хімотрипсини 
E. Амілазу 
 

45. Концентрація глюкози в плазмі крові здорової людини варіює в таких межах 
A. 2-4 ммоль/л 
B. 3,5-5,5 ммоль/л 
C. 10-25 ммоль/л 
D. 6-9,5 ммоль/л 
E. 1-2 ммоль/л 

 
46. Які розділи становлять суб'єктивну частину історії хвороби?  

А. Паспортна частина 
 B. Скарги 
 C. Історія захворювання 
 D. Історія життя 
 E. Об'єктивне дослідження 
 F. Дані додаткових методів дослідження 

 
47. Які з перерахованих положень відображають в історії розвитку захворювання (anamnesis 
morbi)?  

А. Біографічні відомості 
 B. Дата й година початку захворювання 
 C. Перші прояви захворювання 
 D. Фактори, що сприяли виникненню захворювання 
 E. Спадковість 



 F. Житлові умови й гігієнічний режим 
 
48. Які розділи не входять у клінічну історію хвороби хірургічного хворого?  

 А. Етіологія і патогенез 
 B. План обстеження й лікування 
 C. Патологічні зміни в органах 
 D. Попередній діагноз 
 E. Профілактика захворювання 
 F. Щоденник спостереження 

 
49. Як часто лікар повинен записувати в історію хвороби щоденники спостереження для 
хворих, що перебувають у задовільному стані?  

 А. Двічі на день 
 B. Щодня 
 C. Через день 
 D. Один раз в 3 дні 
 E. Тільки при погіршенні стану хворого 

 
50. До характеристик болю відносять все перераховане, крім  

 А. Локалізації болю 
 B. Іррадіації (місця відбиття болю) 
 C. Часу появи (вдень, вночі) 
 D. Тривалості (постійні, періодичні, приступоподібні) 
 E. Інтенсивності (сильна, слабка, заважає або не заважає сну, роботі) 
 F. Болісності при пальпації 

 
 



 

Білет № 9 
1. У посіві гною з фурункула знайдено кулястої форми мікроби, розташовані у вигляді грона 
винограду. Яку морфологічну форму мікробів виявлено? 

A. Стафілококи 
B. Диплококи 
C. Мікрококи 
D. Стрептококи 
E. Тетракоки 

 
2. Хворий, 34 років, звернувся з приводу карбункула на обличчі. Під час огляду виявлено 
нещільний, безболісний набряк підшкірної жирової клітковини, у центрі карбункула – 
чорний струп, по периферії – везикулярні висипи. Під час мікробіологічного дослідження 
виявили нерухомі стрептобацили, здатні утворювати капсули. Які мікроорганізми є 
збудниками цієї хвороби? 

A. Bacillus anthracis 
B. Staphylococcus aureus 
C. Bacillus anthracoides 
D. Bacillus subtilis 
E. Bacillus megaterium 

 
3.У хворої через 10 днів після внутрішньом′язової ін′єкції з′явилось болісне запальне 
утворення в ділянці верхньо-зовнішнього квадранта правої сідниці, температура тіла до 380С 
у вечірній час протягом останніх 3 діб. Назвіть найбільш імовірний діагноз. 

A. Гематома сідниці 
B. Бешиха 
C. Гнійний натічник 
D. Постін′єкційний абсцес сідниці 
E. Жодне з перерахованих захворювань 

 
4. Хворий Ю., 43 років, на протязі 10 років хворіє цукровим діабетом, тип ІІ, важка форма. 
Скаржиться на біль, появу пухлиноподібного утворення в міжлопатковій ділянці розмірами 
до 5 см в діаметрі з явищами вираженої гіперемії, набряку. В центрі – 5 гнійних верхівок в 
діаметрі до 0,2-0,3 см. Пальпаторно – різка болючість. Яке захворювання у даного хворого? 

A. Асбцес 
B. Карбункул 
C. Флегмона 
D. Фурункул 
E. Лімфангоїт 

 
5. Хвора 44 років, скаржиться на постійний пекучий біль, почервоніння шкіри та набряк в 
ділянці лівої гомілки, загальне нездужання, дрижаки, підвищення температури тіла до 390С. 
Початок захворювання пов′язує з подряпиною шкіри лівої гомілки 2 дні тому. Об′єктивно в 
середній третині лівої гомілки є гіперемія шкіри, яскрава, з чіткими межами, які підвищені 
над незміненою шкірою; визначається помірний набряк м′яких тканин, їх болючість при 
пальпації; в центрі гіперемованої шкіри струп 2х0,2 см, який покриває поверхневу ранку. Яке 
ускладнення мікротравми лівої гомілки є у хворої? 

A. Бешиха 
B. Гострий гнійний остеомієліт 
C. Флегмона 
D. Еризипелоїд 



E. Гострий тромбофлебіт глибоких вен 
 
6. Гнійний тендовагініт згиначів пальців розвивається  

А. При безпосередньому ушкодженні сухожильної піхви 
 B. Як ускладнення підшкірного панарицію кожної з фаланг 
 C . Як ускладнення підшкірного панарицію кінцевої фаланги 
 D. Як ускладнення підшкірного панарицію середньої й основної фаланг 

 
7. Для лікування еритематозної форми бешихи застосовують  

А. Вологі антисептичні пов'язки 
 B. Антибіотики 
 C. Сульфаніламіди 
 D. Десенсибілізуючу терапію 
 E. УФО уражених ділянок шкіри 
 

8. Вибрати всі вірні методи лікування при гострому маститі в серозній стадії: 
А. Пригнічення лактації 
 B. Загальна антибактеріальна терапія 
 C. Ліквідація лактостазу  
 D. Хірургічне лікування 
 E. Імобілізація молочної залози 

 
9. Який напрямок розрізів при розкритті ретромамарного гнійника?  

 А. Радіарний 
 B. Півовальний біля ареоли 
 C. Півовальний в нижнього краю залози 
 D. Циркулярний біля соска 
 

10. Виберіть збудників анаеробної клостридіальної інфекції.  
А. Cl. perfringens 
 B. Cl. tetani 
 C. E. coli 
 D. Cl. oedomatiens 
 E. Cl. septicum 
 F. Klebsiella 
 G. Cl. histolyticus 

 
11. Параніхій мізинця ускладнився флегмоною кисті та передпліччя. Гнійний процес 
поширився по 

A. Vagina communis tendinum musculorum flexorum 
B. Vagina tendinis musculi flexoris pollicis longi 
C. Canalis carpalis 
D. Vagina tendinis musculi flexoris carpi radialis 
E. Міжфасціальних просторах 

12. У хворого утруднені рухи кисті. Встановлено запалення спільної піхви сухожилків м′язів-
згиначів. З анамнезу відомо, що хворий тиждень тому отримав колоту травму пальця. Який із 
пальців пошкоджено? 

A. Digitus minimus 
B. Pollex 
C. Digitus medius 
D. Index 
E. Digitus anularis 



 
13. Хворий 28 років, що 2 дні тому поранив дистальну фалангу вказівного пальця правої 
руки голкою, скаржиться на різкий біль пульсуючого характеру і набряк у ділянці цієї 
фаланги та виражене порушення рухомості пальця. Через болі останньої ночі заснути не міг. 
Хворий тримає вказаний палець дещо зігнутим; дистальна фаланга його гіперемована, 
значно збільшена в об′ємі. Зондом чітко виявляється точка максимальної болючості. 
Температура тіла 36,90С. Який метод місцевого лікування буде правильним? 

A. Розкриття і дренування гнійника після місцевої інфільтративної анестезії 
B. Розкриття і дренування нагнійного процесу пальця 
C. Обколювання ураженої ділянки антибіотиками з новокаїном 
D. Застосування напівспиртових компресів 
E. Резекція дистальної фаланги пальця 
 

14. Хвора М., 32 роки, скаржиться на збільшення обсягу другого пальця лівої кисті, 
підвищення температури до 37,50С. При огляді встановлено палець деформований, не 
згинається, шкіра синюшного кольору, наявні нориці, з яких витікає гній. На рентгенограмі 
видно остеопороз кісток та суглобів. З якою формою панариція ми маємо справу? 

A. Пандактиліт 
B. Кістковий 
C. Суглобовий 
D. Сухожильний 
E. Кістково-сухожильний 

 
15. У хворої біль в ділянці ІІІ пальця правої руки. Підвищення температури тіла до 380С. 
Об′єктивно набряк та гіперемія нігтьової фаланги, які найбільш виражені на ділянці 
нігтьового валика. Пальпаторно – різкий біль нігтьової фаланги. Який найбільш імовірний 
діагноз? 

A. Пароніхія 
B. Панарицій підшкірний 
C. Еризипелоїд 
D. Бешиха 
E. Абсцес 

 
16. Хворому М. з метою введення лікувальної дози протиправцевої сироватки було зроблено 
пробу на чутливість, яка виявилась позитивною. Шляхом введення якої речовини найбільш 
правильно провести сецифічну гіпосенсибілізацію? 

A. Дозволеної дози протиправцевої сироватки 
B. Глюкокортикоїдів 
C. Малих доз протиправцевої сироватки 
D. Антигістамінних препаратів 
E. Імунодепресантів 

 
17. Збудник правцю продукує екзотоксин з різними ефектами біологічної дії. Які клінічні 
прояви може спричинити в людини цей токсин? 

A. Розлади зору 
B. Спазм жувальних м′язів 
C. Пронос 
D. Висипи на шкірі 
E. Нудоту 

 
18. Хворий Х., 17 років, скаржиться на загальну слабкість, тризм, посмикування м′язів із 
скупим серозно-гнійним виділенням, шкіра навколо рани гіперемована. Ваш діагноз? 



A. Флегмона 
B. Остеомієліт 
C. Інфікована рана 
D. Бешиха 
E. Правець 

 
19. Хворий Е., на 5-ту добу після операції з приводу пошкодження товстої кишки скаржиться 
на розпираючий біль  у післяопераційній рані, слабкість, сонливість, головний біль, 
підвищення температури до 400С. Навколо рани припухлість, крепітація газу. Виділення із 
рани незначні, брудно-сірого кольору з гнильним запахом. Імовірний діагноз? 

A. Абсцес 
B. Анаеробна клостридіальна раньова інфекція 
C. Нагноєння післяопераційної рани 
D. Бешиха 
E. Флегмона 

 
20. Хворому 29 років проведена первинна хірургічна обробка розчавленої рани верхньої 
третини лівого стегна. Через 2 дні стан хворого погіршився, при огляді – рана з незначними 
виділеннями, м′язи сіруватого кольору, кінцівка набрякла, шкіра холодна, вкрита 
синюшними плямами, при пальпації визначається крепітація. Свідомість запаморочена. 
Температура тіла 40,30С. Яке ускладнення виникло у хворого? 

A. Флегмона стегна  
B. Правець 
C. Бешиха 
D. Артеріальний тромбоз 
E. Анаеробна газова гангрена 

 
21. У хворого, який лікувався в амбулаторних умовах з приводу фурункула, стан різко 
погіршився з′явився головний біль, пропасниця, на шкірі геморагічні висипання. Про яке 
ускладнення фурункула слід думати в даному випадку і ваші дії? 

A. Фурункульоз. Негайна госпіталізація 
B.  Лімфаденіт. Призначити антибіотикотерапію 
C. Бешихове запалення. Змінити антибіотик 
D. Сепсис. Негайна госпіталізація 
E. Алергічна реакція. Відмінити антибіотико терапію 

 
22. Хворий, 36 років з карбункулом шиї звернувся за допомогою на 6-й день від початку 
захворювання. Об′єктивно загальний стан важкий. Пульс – 120/хв., АТ – 90/60 мм рт.ст. 
Температура тіла – 390С. Хворий млявий, загальмований. На задній поверхні шиї 
визначається запальний інфільтрат розміром 10х8 см із численними отворами, з яких 
виділяється гній. Загальний аналіз крові ЕР – 2,8х1012/л, Hb – 92 г/л, Л – 3,6х109/л, ю – 2 %, 
п/я – 38 %, с/я – 45 %, л – 9 %, м – 6 %. Про яке ускладнення йде мова? 

A. Сепсис 
B. Гнійний менінгіт 
C. Гнійно-резорбтивна пропасниця 
D. Прогресуючий тромбофлебіт 
E. Лімфангоїт 

 
23.  У хворої Н, 35 років, на 5 добу після оперативного втручання з приводу гнійного 
парапроктиту загальний стан погіршився зросла температура тіла до  400С, частота пульсу 
100 уд/хв, частота дихання 23/хв., АТ 90/50 мм рт.ст. В аналізі крові кількість лейкоцитів 
18х109/л, кількість паличкоядерних – 16\%.  Місцево прогресують некротичні зміни тканин. 



Про яке ускладнення слід міркувати?   
А. Сепсис   
B. Нагноювання рани   
C. Газова гангрена    
D. Тазовий перитоніт   
E. Флегмона тазової клітковини   

 
24. В хірургічне відділення поступив хворий в стані септичного шоку. Об’єктивно різко 
виражена гіпертермія, ЧД 25/хв., пульс 110/хв., ЧСС 110/хв., АТ 105/70 мм.рт.ст., знижена 
артеріовенозна різниця по кисню. Хворий занепокоєний. Діурез адекватний. Яка фаза 
септичного шоку у хворого   

А. Гіпердинамічна   
B. Період “холодної гіпотензії”   
C. Фаза незворотного шоку   
D. Фаза зворотнього шоку   

 
25. У хворої 26 років після операції з приводу гнійного лактаційного маститу 
післяопераційний період ускладнився пневмонією, артеріальною гіпотонією, анурією. 
Загальний стан важкий, температура тіла 38,50С. Діагностований сепсис.  На підставі яких 
ознак діагностований сепсис?     

А. Поліорганная недостатність   
B. Артеріальна гіпотонія   
C. Підвищення температури тіла   
D. Наявність гнійного осередку інфекції   
E. Анурія   

 
26. Смерть хворого, 16 років, настала від розлитого фібринозно-гнійного перитоніту. На 
аутопсії в нижній ділянці тонкої кишки виявлено виразку, яка повторювала форму пейєрової 
бляшки, з перфорацією стінки кишки. Мікроскопічно стертість малюнка лімфоідної тканини, 
витіснення її проліферуючими моноцитами, які формують гранульоми. Про ускладнення 
якого захворювання йдеться? 

A. Черевний тиф 
B. Шигельоз 
C. Холера 
D. Бруцельоз 
E. Неспецифічний виразковий коліт 

 
27. Хворий помер на 3-й день після операції з приводу перфорації стінки товстої кишки з 
явищами розлитого гнійного перитоніту. На розртині слизова оболонка стінки товстої кишки 
потовщена, вкрита фібриновою плівкою, поодинокі виразки проникають на різну глибину. 
Гістологічно некроз слизової оболонки, фібрин, інфільтрація лейкоцитами з вогнищами 
геморагій. Ускладнення якого захворювання стало причиною смерті хворого? 

A. Неспецифічний виразковий коліт 
B. Черевний тиф 
C. Шигельоз 
D. Хвороба Крона 
E. Амебіаз 

 
28. Актиномікотичний процес при ураження шлунково-кишкового тракту звичайно 
локалізується в: 

А. Стравоході, шлунку 
В. Тонкій кишці 



С. Сліпій кишці 
D. Сигмовидній кишці 
Е. Прямій кишці 

29. Чи можливе метастазування при актиномікозі? 
А. Можливе лімфогенним шляхом 
В. Можливе венозним шляхом 
С. Можливе артеріальним шляхом 
D. Можливе будь-яким перерахованим вище шляхом 
Е. Неможливе 
 

30. Яке ускладнення може спостерігатися після розкриття актиномікотичного абсцесу? 
А. Збільшення інфільтрату 
В. Формування нориці 
С. Контамінування органів і метастазування 
D. Усі перераховані вище 
Е. Ускладнень не спостерігається 
 

31. У хворої, 63 років, що страждає на цукрвовий діабет, дві доби тому з′явились болі, 
наростаючий набряк правої нижньої кінцівки. Сусіди хворої із запізненням викликали 
швидку допомогу. Об′єктивно загальний стан важкий. Хвора млява, загальмована. Пульс – 
120/хв., слабкого наповнення, АТ – 90/60 мм рт.ст. Температура тіла – 38,50С. Права нижня 
кінцівка в ділянці стопи і гомілки бліда, набрякла, холодна. Пульс на загальній стегновій 
артерії визначається нижче – відсутній. На шкірі спостерігаються темно-червоні плями, 
пухирі, що заповнені сукровичною рідиною. Який найбільш імовірний діагноз? 

A. Венозна гангрена 
B. Волога гангрена 
C. Анаеробна газова гангрена 
D. Анаеробна неклостридіальна флегмона 
E. Бешиха 

 
32. У хворого на цукровий діабет з′явився різкий біль у правій стопі. Об′єктивно великий 
палець стопи чорного кольору, тканини набряклі, наявні вогнища відшарування епідермісу, 
виділення з неприємним запахом. Яка клініко-морфологічна форма некрозу розвинулася у 
хворого? 

A. Пролежень 
B. Гангрена волога 
C. Секвестр 
D. Гангрена суха 
E. Інфаркт 

 
33. Що характерно для трофічної виразки при артеріальній недостатності?  

А. Наявність грубих країв 
 B. Флуктуація 
 C. Наліт фібрину в дні 
 D. Гнійне відокремлюване 
 E. Рясна кровоточивість 

 
34. Де частіше локалізуються трофічні виразки нижніх кінцівок при венозній недостатності?  

 А. У дистальних відділах 
 B. В області медіальної щиколотки 
 C. У п'ятковій області 
 D. У будь-якій області сегмента з порушеним венозним відтоком 



 
35. При вологій гангрені присутні (виберіть всі можливі варіанти) 

 А. Набряк тканин 
 B. Зміна кольорів шкірних покривів 
 C. Інтоксикація 
 D. Наявність демаркаційної лінії 
 E. Гнильний запах 
 F. Розвиток патогенної мікрофлори 

 
36. Хіміотерапію можна застосовувати самостійно при  

 А. Ранніх стадіях злоякісних пухлин 
 B. Пухлинних захворюваннях крові 
 C. Ніколи не застосовують 
 D. Пухлинах шлунка й товстої кишки 

 
37. Пухлинною трансформацією називають  

 А. Здатність пухлини приймати різні форми 
 B. Здатність пухлинної тканини інфільтрувати навколишні органи 
 C. Отримання деякими клітками нових атипових властивостей росту й 

життєдіяльності, які згодом передаються у спадщину 
 D. Здатність метастазів змінювати конфігурацію материнського органу 

 
38. Поліморфізмом клітин пухлини називають  

 А. Морфологічні відмінності клітин пухлини від клітин тканини, з яких вона 
розвинулася 

 B. Відмінність за морфологічними критеріями клітин пухлини від її метастазів 
 C. Наявність у структурі пухлини різнорідних по морфологічних ознаках клітин 

 
39. Для злоякісних пухлин характерні  

А. Виражена атипія й поліморфізм кліток 
 B. Відсутність або мінімальні відмінності пухлинних клітин від клітин материнської 

тканини 
 C. Експансивний ріст без інвазії 
 D. Інфільтруючий ріст 
 E. Швидкий ріст, здатність до метастазування 

 
40. Укажіть основні шляхи метастазуванню.  

А. Лімфогенний 
 B. Контактний 
 C. Повітряно-крапельний 
 D. Гематогенний 
 E. Імплантаційний 

 
41. Дані суб′єктивного й об′єктивного обстеження дають змогу припустити наявність у 
хворого запального процесу в жовчному міхурі, порушення колоїднгих властивостей жовчі, 
імовірність утворення жовчних каменів. Що може спричинити їх утворення? 

A. Оксалати 
B. Урати 
C. Холестерин 
D. Хлориди 
E. Фосфати 

 



42. У печінці хворого порушено детоксикацію природинх метаболітів і ксенобіотиків. 
Назвіть цитохром, активність якого може бути зниженою? 

A. Цитохром с1 
B. Цитохромксидаза 
C. Гемоглобін 
D. Цитохром b 
E. Цитохром Р450 

 
43. На основі клінічних даних хворому встановлено попередній діагноз гострий панкреатит. 
Назвіть біохімічний тест, який підтверджує цей діагноз. 

A. Рівень креатиніну в крові 
B. Активність кислої фосфотази крові 
C. Активність лужної фосфотази крові 
D. Активність амінотрансфераз крові 
E. Активність амілази крові 

 
44. У жінки, 46 років, що страждає на жовчнокам′яну хворобу, розвинулася жовтяниця. При 
цьому сеча стала темно-жовтого кольору, а кал знебарвлений. Концентрація якої речовини в 
сироватці крові підвищиться найбільше? 

A. Вільного білірубіну 
B. Кон′югованого білірубіну 
C. Білівердину 
D. Мезобілірубіну 
E. Уробіліногену 
 

45. У хворого встановлено підвищення в плазмі крові вмісту кон′югованого (прямого) 
білірубіну на фоні одночасного підвищення рівня некон′югованого (непрямого) білірубіну і 
різкого зниження в калі і сечі вмісту стеркобіліногену. Про який вид жовтяниці йдеться? 

A. Гемолітичну 
В. Паренхіматозну (печінкову) 
C. Обтураційну 
D. Жовтяницю немовлят 
E. Хворобу Жільбера 
 

46. Які з перерахованих положень відображають в історії життя хворого (anamnesis vitae)?  
А. Перенесені захворювання й травми 
 B. Як хворого обстежили й лікували із приводу основного захворювання 
 C. Шкідливі звички 
 D. Що спонукало звернутися до лікаря в цей час 
 E. Фактори, що сприяли виникненню захворювання 
 F. Алергологічний анамнез 
 G. Епідеміологічний анамнез 

 
47. Укажіть неправильну оцінку загального стану хворого  

 А. Задовільний 
 B. Відносно задовільний 
 C. Середньої важкості 
 D. Важкий 
 E. Украй важкий 

 
48. Що з перерахованого не відносять до лабораторних методів дослідження?  

А. Біохімічні аналізи 



 B. Цитологічне дослідження 
 C. УЗД 
 D. Ректороманоскопія 
 E. Бактеріологічне дослідження 

 
49. Що з перерахованого не відносять до ендоскопичних методів дослідження?  

 А. Бронхоскопія 
 B. Ірігоскопія 
 C. Езофагогастроскопія 
 D. Колоноскопія 
 E. Ректороманоскопія 
 

50. До скарг загального характеру відносять все перераховане, крім  
А. Нездужання 
 B. Болю в горлі 
 C. Підвищеної втомлюваності 
 D. Поганого апетиту 
 E. Перемежованої кульгавості 
 F. Поганого сну 
 G. Схуднення 
 K. Головного болю 

 
 



 

Білет № 10 
1. До хірургічного відділення поступив хворий з абсцесом на оперативне 
лікування. Під час додаткового обстеження виявлено шлуночкову 
екстрасистолію. Знеболення яким препаратом найбільш доцільне в даному 
випадку? 

A. Ефіром 
B. Совкаїном 
C. Гексеналом 
D. Лідокаїном 
E. Кетаміном 

 
2. Чоловіку, 18 років, з приводу флегмони плеча зроблено внутрішньом′язову 
ін′єкцію бензилпеніциліну натрієвої солі. Після цього у нього з′явилися 
тахікардія, ниткоподібний пульс, артеріальний тиск знизився до 80/60 мм рт.ст. 
Який вид фармакологічної реакції розвинувся? 

A. Потенціювання 
B. Центральна дія 
C. Рефлекторна дія 
D. Анафілактичний шок 
E. Периферійна дія 

 
3. Хвора П., 25 років, госпіталізована в хірургічне відділення зі скаргами на 
болі в правій сідниці, температуру до 390С. Із анамнезу відомо, що 9 діб тому з 
метою знеболювання в зону правої сідниці була виконана внутрішньом′язова 
ін′єкція анальгіну. Об′єктивно в верхньо-зовнішньому квадранті правої сідниці 
визначається болючий інфільтрат 5 на 4 см, шкіра над ним гіперемована, гаряча 
на дотик. Поставте правильний діагноз. 

A. Гематома правої сідниці 
B. Післяін′єкційний абсцес правої сідниці 
C. Рожисте запалення правої сідниці 
D. Карбункул правої сідниці 
E. Абсцедуючий фурункул правої сідниці 

 
4. Хвора 35 років, скаржиться на високу температуру тіла, біль у верхньо-
зовнішньому квандранті правої сідниці, які з′явились після ін′яєкції. Хворіє 3 
доби. В місці ін′єкції, гіперемія шкіри, болючий інфільтрат з пом′якшенням в 
центрі. Встановлено діагноз постін′єкційний асбцес правої сідниці. Подальша 
тактика хірурга? 

A. Госпіталізація хворого, призначення антибіотиків, УВЧ 
B. Пункція абсцеса, видалення гною з подальшим введенням 

антисептиків 
C. Розкриття абсцесу, санування і дренування порожнини 



D. Низькоінтенсивне лазерне опромінення по 10-15 хв. на праву сідницю 
E. Жарознижуючі препарати, масаж і сухе тепло на праву сідницю 

 
5. Хворий 31 року, звернувся із скаргами на підвищення температури до 380С, 
біль у поперековій ділянці, припухлість. Під час огляду у правій поперековій 
ділянці знайдено болючий інфільтрат розміром 5х6 см, шкіра над ним 
багрового кольору, у центрі багато гнійно-некротичних нориць, з яких 
виділяється гній. Який найбільш імовірний діагноз? 

A. Абсцес поперекової ділянки 
B. Бешиха 
C. Паранефрит 
D. Карбункул поперекової ділянки 
E. Ниркова колька 

 
6. Що включає екстрена профілактика правця?  

А. Пасивна імунізація 
 B. Введення антибіотиків 
 C. Активна імунізація 
 D. ПХО рани  
 

7. Де частіше локалізуються трофічні виразки нижніх кінцівок при венозній 
недостатності?  

 А. У дистальних відділах 
 B. В області медіальної щиколотки 
 C. У п'ятковій області 
D. У будь-якій області сегмента з порушеним венозним відтоком 

 
8. Виберіть основні напрямки в лікуванні сепсису.  

А. Антибактеріальна терапія 
 B. Гемотрансфузії 
 C. Імунотерапія 
 D. Дезинтоксикаційна терапія 
 E. Седативна терапія 
 F. Десенсибілізуюча терапія 

 
9. При вологій гангрені присутні (виберіть всі можливі варіанти) 

А. Набряк тканин 
 B. Зміна кольорів шкірних покривів 
 C. Інтоксикація 
 D. Наявність демаркаційної лінії 
 E. Гнильний запах 
 F. Розвиток патогенної мікрофлори 

 
10. Карбункул - гнійно-некротичне запалення  

А. Потових залоз 



 B. Волосяного фолікула 
 C. Сальної залози з навколишньою клітковиною 
 D. Декількох волосяних фолікулів 
 E. Підшкірної клітковини й шкіри 

 
11. У хворої 20 років через 4 тижні після мікротравми у ділянці нігтьової 
фаланги 3-го пальця, отриманої після обробки свинячого м′яса, з′явився 
шкірний свербіж, яскраве почервоніння та набряк пальця, температура 
нормальна. Про яке захворювання слід думати в першу чергу? 

A. Бешиха 
B. Пароніхія 
C. Панарицій 
D. Еризепелоїд 
E. Флегмона 

 
12. Хвора К., 17 років, скаржиться на біль і набряк 2 пальця правої руки. 3 доби 
тому зробила манікюр. Біль з′явився на другий день. Навколонігтьовий валик 
набряклий, гіперемований, нависає над нігтьовою пластинкою, болючий при 
пальпації. Ваш діагноз? 

A. Підшкірний панарицій 
B. Пароніхія 
C. Шкірний панарицій 
D. Піднігтевий панарицій 
E. Еризипелоїд 

 
13. Хворий К., 26 років, скаржиться на болі в правій кисті протягом 4 днів. Болі 
з′явилися в місці мозолей на долонній поверхні в основі ІІ і ІІІ пальців. Згодом 
почав наростати набряк і припухлість тилу кисті. ІІ і ІІІ пальці напівзігнуті в 
міжфалангових суглобах, кисть має вигляд «граблів». Який найбільш імовірний 
попередній діагноз? 

A. Флегмона другого міжпальцевого простору правої кисті 
B. Аденофлегмона правої кисті 
C. Підмозольний абсцес правої кисті 
D. U-подібна флегмона правої кисті 
E. Тендовагініт 

 
14. Хвора 28 років чистила рибу і проколола перший палець правої кисті. Через 
день відмітила почервоніння шкіри пальця, набряк, свербіння, наявність 
червоних смуг на передпліччі; збільшення і болючість ліктьових лімфатичних 
вузлів. Який найбільш імовірний діагноз? 

A. Еризипелоїд 
B. Підшкірний панарицій 
C. Бешиха 
D. Лімфангоїт 
E. Лімфаденіт 



 
15. Хворий К. скаржиться на смикаючі, пульсуючі болі в ІІІ пальці правої кисті. 
Початок захворювання пов′язує з наколом цвяхом. При дослідженні пальця 
шкіра гіперемована, напружена, пальпація гудзиковим зондом виявляє зону 
найбільшої болючості. Попередній діагноз 

A. Пандактиліт 
B. Кістковий панарицій 
C. Пароніхія 
D. Підшкірний панарицій 
E. Суглобний панарицій 

 
16. В поліклініку на прийом прийшов хворий С., 36 років, який працює 
м′ясником, зі скаргами на «фурункул» на правому передпліччі. На правому 
передпліччі  визначається некротична виразка діаметром 5 мм з серозною 
рідиною і вдавленням в центрі, оточена вираженим запальним валіком і вінцем 
з везикул, розташованих на щільній основі. Виражений набряк м′яких 
оточуючих тканин. Вказане утворення - це 

A. Бульозна форма бешихи 
B. Дифтерія рани 
C. Інфікована рана 
D. Карбункул сибірської виразки 
E. Флегмона передпліччя 

 
17. Хворий 48 років, госпіталізований у хірургічне відділення на 3-й день з 
рвано-розчавленою раною правої гомілки. Стан хворого важкий, температура 
38,90С, виражений набряк тканин гомілки, шкіра фіолетово-синюшного 
кольору, крепітація навколо рани, з якої виділяється сукровична темна рідина. 
Яка інфекція може викликати такий стан? 

A. Анаеробна клостридіальна 
B. Дифтерія рани 
C. Грам-негативна мікрофлора 
D. Кокова мікрофлора 
E. Анаеробна неклостридіальна 

 
18. Хворий 37 років, на 3 добу після травматичної ампутації лівого стегна 
скаржиться, що пов′язка дуже туга і викликає нестерпний біль в куксі. 
Об′єктивно збуджений, крутиться у ліжку, стогне. Шкіра бліда. Температура 
тіла – 390С. Пульс – 130/хв., слабкий. Кукса лівого стегна набрякла, шкіра 
бліда. Добре видно поверхневі вени. Пов′язка промокає серозно-кров′янистим 
виділенням з запахом кислої капусти. Навколо рани крепітація. Яке 
ускладнення виникло у хворого? 

A. Тромбоз глибоких вен кукси 
B. Тромбофлебіт поверхневих вен кукси 
C. Газова гангрена кукси лівого стегна 



D. Нагноєння післяопераційної рани кукси 
E. Флегмона кукси 

 
19. Під час сільськогосподарських робіт в полі тракторист отримав відкриту 
травму кисті. Планового повного курсу щеплення проти правцю не проходив. В 
чому полягатиме екстрена специфічна профілактика правцю в даному випадку? 

A. 0,5 мл АП-анатоксину 3000 МО ППС 
B. 1,0 мл АП-анатоксину 
C. Не проводиться 
D. 3000 МО ППС 
E. 1,0 мл АП-анатоксину, 3000 МО ППС 

 
20. У клініку госпіталізовано хворого з діагнозом анаеробна газова гангрена 
стегна. Який антисептик обов′язково повинен бути використаний при обробці 
інструментів після перев′язки? 

A. 6 % розчин перекис водню 
B. Розчин фурациліну 
C. 5 % розчин йоду 
D. 0,02 % розчин декаметоксину 
E. 0,1 % розчин марганцевокислого калію 

 
21. У хворого 30 років з глибокими опіками до 30 % поверхні тіла через 30 днів 
визначається постійна лихоманка, відсутність апетиту, нічні потіння. Опікова 
поверхня в′яло гранулює. Визначте стадію опікової хвороби? 

A. Септикотоксемія 
B. Первинний опіковий шок 
C. Вторинний опіковий шок 
D. Гостра опікова токсемія 
E. Реконвалесценція 

 
22. У хворого М., 43 років, після операції з приводу остеомієліта лівого 
стегна на 6 добу перебіг захворювання ускладнився розвитком сепсису. 
Незважаючи на комплексну терапію сепсису на 9 добу залишається висока 
температура до 400С, частота пульсу 110 уд/хв, частота дихання 23/хв., АТ 
100/60 мм рт.ст. В аналізі крові кількість лейкоцитів 16х109/л, кількість 
паличкоядерних – 16%. Яка фаза клінічного перебігу триває?   

А. Катаболічна    
B. Анаболічна    
C. Реабілітаційна    
D. Функціональна    
E. Напруження    

 
23. У хворого 56 років на третю добу після операції розкриття гнійного 
парапроктиту відзначене підвищення t0 до 38,60 С, лихоманка, різка слабість, 
поява гнійників на шкірі спини. При огляді стан хворого важкий, він 



загальмований, частота подихів – 26 у хвилину, PS 112 у хвилину, АТ 100/60 
мм.рт.ст. На шкірі спини виявлено кілька фурункулів у стадії абсцедувания. 
Печінка + 3 см, селезінка 18х10 см. Ан. крові Hb 92 г/л, Ер 2,4* 1012/л, Л 
18,0*109/л, ШОЕ 36 мм/год. Глюкоза крові 8,2 ммоль/л. Ваш діагноз?    

А. Хірургічний сепсис, септикопіємія.   
B. Анаеробна інфекция   
C. Цукровий діабет   
D. Фурункульоз   
E. ВІЛ-інфекція   

 
24. Хворий К., 37 р., отримав опік 60% поверхні тіла, опікова хвороба в стадії 
септикотоксемії,  температура тіла до 39°С, загальна слабкість, важкість  
дихання, загострення рис обличчя. АТ=90\50 мм рт ст., Пульс – 98 уд. на 1 хв. 
Про яке ускладнення  слід  подумати?   

А. Сепсис   
B. Пневмонія   
C. Бешиха   
D. Лімфангоіт   
E. Анаеробна инфекція   

 
25. Хворий 40 років був прооперований з приводу флегмони поперекової 
ділянки. У нього знову різко підвищилась температура тіла до 380С, з′явились 
явища інтоксикації, зросла кількість лейкоцитів у крові. В рані, яка майже 
очистилась від некротичних тканин і виповнювалась грануляціями, з′явились 
гнильні виділення, грануляції стали блідими. Яке ускладнення виникло у 
даного хворого? 

A. Гнильна флегмона 
B. Бешихове запалення 
C. Алергічна реакція 
D. Сепсис 
E. Еризипелоїд 

 
26. Хворий 27 років, скаржиться на відсутність апетиту, субфебрильну 
температуру та втрату маси тіла, різьку біль, припухлість, контрактуру в межі 
колінного суглобу і порочний стан кінцівкі, визначається атрофія її м'язів. 
Суглоб гарячий на дотик. По зовнішній поверхні колінного суглобу визначено 
норицю і гнійне виділення. Проба Р-Манту - позитивна. Рентгенологічна 
діагностика: визначається деструкція, стертість країв кісткової тканини, 
осередок секвестри, остеопороз, звуження суглобової щілини, тінь в м'я ких 
тканинах. Лабораторно нейтрофільоз, підвищення ШОЕ. Ваш діагноз?   

А. Туберкульоз колінного суглоба (туберкулезний гоніт)   
B. Абсцесс   
C. Флегмона   
D. Остеомієліт колінного суглоба   
E. Пухлина колінного суглоба   



27. Які є види хронічної хірургічної інфекції? 
А. Гнійна, гнилісна 
В. Анаеробна, аеробна 
С. Контагіозна, неконтагіозна 
D. Екзогенна, ендогенна 
Е. Специфічна, неспецифічна 
 

28. Що з перерахованого нижче не відносять до хронічної специфічної 
хірургічної інфекції? 

А. Туберкульоз 
В. Хронічний гематогенний остеомієліт 
С. Лепра 
D. Актиномікоз 
Е. Сифіліс  
 

29. Які кістки найчастіше уражаютья при кісково-суглобовій формі 
туберкульозу? 

А. Черепа 
В. Передпліччя і гомілки 
С. Стегнові 
D. Тіла хребців 
Е. Тазові 
 

30. Які наслідки туберкульозу суглобів при тривалому перебігу захворювання? 
А. Прогресуюча атрофія м´язів кінцівки 
В. Стійка контрактура 
С. Склероз підшкірної жирової клітковини 
D. Абсцеси, нориці 
Е. Усе перераховане вірне 
 

31. Хвора 57 років, скаржиться на наявність нориці в ділянці післяопераційного 
рубця на передній черевній стінці з виділенням незначної кількості прозорої 
рідини. Шкіра навколо нориці мацерована, хвилює свербіж. Три роки назад 
оперована з приводу деструктивного панкреатиту. Серединна рана заживала 
вторинним натягом. Сформулюйте правильний діагноз? 

A. Нориця черевної стінки 
B. Нориця черевної порожнини 
C. Нориця підшлункової залози 
D. Жовчна нориця 
E. Шлункова нориця 

 
32. У матері, що годує дитину, через 2 місяці після розкриття гнійного маститу 
в правій молочній залозі утворилась точкова молочна нориця, через яку 
виділяється молоко в дуже малій кількості. Проведені консервативні заходи, 



направлені на закриття нориці, результатів не дали. Яка ваша подальша 
тактика? 

A. Оперативне лікування 
B. Після закінчення лактації нориця закриється самостійно 
C. Перервати лактацію 
D. Накласти тугу пов′язку на залозу  
E. Обмежити прийом рідини 

 
33. Трофічні виразки нижніх кінцівок на тлі артеріальної недостатності частіше 
локалізуються  

А. У дистальних відділах пальців 
 B. В області медіальної щиколотки 
 C. У п'ятковій області 
 D. У будь-якій області сегмента з порушеним артеріальним кровообігом 

 
34. Трофічні виразки утворяться при  

А. Недостатності венозного кровообігу 
 B. Авітамінозі 
 C. Недостатності артеріального кровообігу 
 D. Ушкодженні спинного мозку 
 E. Ушкодженні периферійних нервів 
 F. Цукровому діабеті 

 
35. Що характерно для сухої гангрени?  

А. Набряк тканин 
 B. Зміна кольорів шкірних покривів 
 C. Інтоксикація 
 D. Наявність демаркаційної лінії 
 E. Муміфікація некротизиваних тканин 
 F. Гнильний запах 

 
36. До якої стадії по клінічній класифікації відносять наступну пухлину: 
пухлина кишки, що займає половину її діаметра, що проростають слизовий, 
підслизовий і м'язовий шари, але не проростає всю стінку, без метастазів?  

 А. I стадія 
 B. II стадія 
 C. III стадія 
 D. IV стадія 
 

37.  До синдрому малих ознак відносять (виберіть всі можливі варіанти) 
А. Схуднення й зниження апетиту 
 B. Нез’ясоване підвищення температури тіла 
 C. Поява домішки крові в калі 
 D. Слабкість і втомлюваність 
 E. Анемію 



 F. Підвищення ШОЕ 
 
38. Своєчасною вважають діагностику в тому випадку, якщо пухлина виявлена  

 А. На I стадії або стадії рак in situ 
 B. На III-IV стадії, коли радикальне лікування у більшості хворих 

неможливе 
 C. На II-III стадії, можливе радикальне лікування у більшості хворих 
 D. На I, II і III стадіях, при яких завжди можливе повне лікування хворих 

 
39. Укажіть основні методи лікування доброякісних пухлин.  

 А. Хірургічний 
 B. Хіміотерапевтичний 
 C. Променевий 
 D. Комбінований 

 
40. Укажіть основні методи лікування злоякісних пухлин.  

А. Хірургічний 
 B. Хіміотерапевтичний 
 C. Паліативний 
 D. Променевий 
 E. Комбінований 

 
41. Пацієнт звернувся до клініки зі скаргами на загальну слабість, ниючий біль 
у животі, поганий апетит. Підозра – на жовтяницю. У сироватці крові виявлено 
77,3 мкмоль/л загального білірубіну і 70,76 мкмоль/л кон′югованого білірубіну. 
Який найбільш імовірний вид жовтяниці? 

A. Механічна жовтяниця 
B. Гострий гепатит 
C. Цироз печінки 
D. Печінкова жовтяниця 
E. Гемолітична жовтяниця 

 
42. У пацієнта – цироз печінки. Дослідження якої з перерахованих речовин, що 
екскретуються з сечею, може характеризувати стан антитоксичної функції 
печінки? 

A. Гіпурової кислоти 
B. Амонієвих солей  
C. Креатиніну 
D. Сечової кислоти 
E. Амінокислот 

 
43. У хворого К., в сечі підвищена амілазна активність і наявний трипсин, у 
крові підвищена амілазна активність. Про патологію якого органа це свідчить? 

A. Печінки 
B. Підшлункової залози 



C. Шлунка 
D. Нирок 
E. Кишечнику 

 
44. У хворого з тромбофлебітом нижніх кінцівок раптово після навантаження 
виникли задишка, різкий біль у грудях, ціаноз, набухання шийних вен. Яке 
найбільш імовірне порушення кровообігу виникло у хворого? 

A. Тромбоемболія мезентеріальних судин 
B. Тромбоемболія коронарних судин 
C. Тромбоемболія головного мозку 
D. Тромбоемболія легеневої артерії 
E. Тромбоемболія ворітної вени 

 
45. У хворого, 38 років, який переніс гепатит і продовжував вживати алкоголь, 
розвинулись ознаки цирозу печінки з асцитом і набряками нижніх кінцівок. Які 
зміни складу крові стали вирішальними в розвитку набряків? 

A. Гіпохолестеринемія 
B. Гіпоглобулінемія 
C. Гіпоальбумінемія 
D. Гіпокаліємія 
E. Гіпоглікемія 

 
46. Які розділи становлять суб'єктивну частину історії хвороби?  

А. Паспортна частина 
 B. Скарги 
 C. Історія захворювання 
 D. Історія життя 
 E. Об'єктивне дослідження 
 F. Дані додаткових методів дослідження 

 
47. Які з перерахованих положень відображають в історії розвитку 
захворювання (anamnesis morbi)?  

А. Біографічні відомості 
 B. Дата й година початку захворювання 
 C. Перші прояви захворювання 
 D. Фактори, що сприяли виникненню захворювання 
 E. Спадковість 
 F. Житлові умови й гігієнічний режим 

 
48. Які розділи не входять у клінічну історію хвороби хірургічного хворого?  

 А. Етіологія і патогенез 
 B. План обстеження й лікування 
 C. Патологічні зміни в органах 
 D. Попередній діагноз 
 E. Профілактика захворювання 



 F. Щоденник спостереження 
 
49. Як часто лікар повинен записувати в історію хвороби щоденники 
спостереження для хворих, що перебувають у задовільному стані?  

 А. Двічі на день 
 B. Щодня 
 C. Через день 
 D. Один раз в 3 дні 
 E. Тільки при погіршенні стану хворого 

 
50. Назвіть основні загальні завдання при обстеженні хворого.  

А. Терміновість проведення обстеження 
 B. Раціональний обсяг обстеження 
 C. Максимальне використання діагностичних методів 
 D. Послідовність застосування діагностичних методів 
 

 



 

Білет №11 

1. Хворий 34 років скаржиться на інтенсивний біль і набряк у ділянці лівого 
передпліччя, підвищення температури до 400С, загальну слабість та анорексію, 
які виникли на 2 добу після поранення передпліччя шилом. Об′єктивно 
спостерігаються набряк і ущільнення тканин передпліччя з розм′якшенням, 
гіперемія шкіри без чітких меж, позитивний симптом флуктуації. У хворого 
виявлено виражений лекоцитоз із зсувом лейкоцитарної формули вліво. Який 
метод місцевого лікування буде правильним? 

A. Застосування напівспиртових компресів 
B. Розкриття і дренування гнійного процесу передпліччя 
C. Обколювання ураженої ділянки антибіотиками 
D. Повторні пункції з відсмоктуванням 
E. Гільотинна ампутація верхньої кінцівки на рівні плеча 

 
2. Хворий 32 років скаржиться на виражений біль і почервоніння у правій 
пахвинній ділянці, підвищення температури до 38,70С, загальну слабість. У 
вказаній ділянці спостерігається набряк, пальпаторно виявляються різко болючі 
ущільнені, зрощені між собою та з оточуючими тканинами лімфовузли з 
розм′якшенням у центрі конгломерату. Симптом флуктуації позитивний. У 
нижній третині гомілки – невелика рана, що гоїться вторинним натягом. Яка 
лікувальна тактика буде правильною? 

A. Розкриття і дренування гнійника у паху та антибіотикотерапія 
B. Масивна антибіотикотерапія і теплові процедури на пахвинну ділянку 
C. Виключно місцеве оперативне лікування розкриття та дренування 

гнійника 
D. Напівспиртові компреси та інші теплові процеури на пахвинну ділянку 
E. Виключно масивно антибіотикотерапія 

 
3. На прийомі хворий скаржиться на підвищення температури до 38,20С, 
наявність набряку в області верхньої губи. При огляді верхня губа різко 
набрякла, у центрі набряку – конусовидне здуття. Шкіра та слизова оболонка 
над ним темно-червоного кольору. Діагноз фурункул верхньої губи. Хірург 
зробив розтин фурункула, обробив рану розчином перекису водню і наклав 
пов′язку з гіпертонічним розчином. Який лікувальний режим треба 
рекомендувати хворому? 

A. Лікування амбулаторне, потім - стаціонарне 
B. Лікування стаціонарне з загальним режимом 
C. Лікування амбулаторне 
D. Лікування стаціонарне з ліжковим режимом 

 
4. У хворого 15 років після видавлювання вугра на обличчі з′явилося болюче 
ущільнення тканин і почервоніння шкіри, температура тіла піднялась до 380С. 
Об′єктивно в ділянці носогубного трикутника справа є набряк і почервоніння 



шкіри. При пальпації визначається болюче ущільнення тканин круглої форми, 
розмірами 2х2 см, без ознак роз′якшення. Ваш діагноз? 

A. Фурункул 
B. Запальний інфільтрат 
C. Карбункул 
D. Абсцес 
E. Флегмона 

 
5. Хворий Б., 28 років, скаржиться на високу температуру 38-390С, загальну 
слабкість, головний біль. У середній третині лівої гомілки на місці незначного 
пошкодження шкіри відмічається набряк та почервоніння шкіри з чіткими 
контурами. Про яке захворювання слід гадати? 

A. Бешиха 
B. Гострий тромбофлебіт 
C. Облітеруючий ендартеріїт 
D. Флегмона гомілки 
E. Лімфангоїт 

 
6. Виберіть визначення флегмони.  

 А. Розлите гнійне запалення підшкірної жирової клітковини 
 B. Розлите запалення підшкірної жирової клітковини й кліткових 

просторів 
 C. Відмежоване скупчення гнояків в жировій клітковині 
 D. Гнійне запалення різних порожнин тіла 
 E. Гнійне запалення порожнистих органів 

 
7. Назвіть форми гострого остеомієліту.  

А. Гематогенний 
 B. Лімфогенний 
 C. Абсцес Броді 
 D. Травматичний 
 E. Первинний 

 
8. Рентгенологічні ознаки гематогенного остеомієліту з'являються через  

 А. 7-10 днів 
 B. 10-12 днів 
 C. 2-3 тиж. 
 D. 1 міс. 

 
9. Частіше гострий гематогенний остеомієліт виникає у віці  

 А. Від 1 до 5-7 років 
 B. Від 5-7 до 15-17 років 
 C. Від 17 до 40 років 
 D. Від 41 до 60 років 
 E. Понад 60 років 



 
10. Чим характеризується остеомієліт Гарре?  

 А. Утворенням альбумінового ексудату з відшарування окістя ураженої 
кістки 

 B. Потовщенням кістки 
 C. Утворенням порожнини із секвестром 
 D. Остеосклерозом 

 
11. Хворий скаржиться на нестерпний біль в ІІІ пальці кисті, який виник на 
другу добу після проколу пальця голкою. Палець зігнутий, набряклий. При 
спробі розігнути палець, або при натискуванні зондом в проекції сухожилка 
біль різко посилюється. Температура тіла 390С. Ваш діагноз?   

А. Сухожилковий  панарицій   
B. Остеомієліт фаланги   
C. Суглобовий панарицій   
D. Пандактиліт   
E. Флегмона кисті   

 
12.  Хвора 40 років проколола вказівний палець правої кисті рибною кісткою. 
Протягом 10 днів за медичною допомогою не зверталася, лікувалася 
самостійно. Скарги на пульсуючий  біль, почервоніння, набряк ушкодженого 
пальця, гнійні виділення з рани. Загальний стан задовільний.   Рентгенологічно 
визначається остеопороз та крайова деструкція нігтьової фаланги вказівного 
пальця з утворенням кіркових секвестрів.  Який найбільш вірогідний клініко-
рентгенологічний висновок?   

А. Кістковий панарицій   
B. Сирінгомієлітична остеопатія   
C. Остеогенна саркома   
D. Деформуючий артроз   
E. Перелом Буша   

 
13. Під час дослідження стегнової кістки виявлено хронічне гнійне запалення 
компактної речовини та кісткового мозку, утворення секвестрів. При якому 
захворюванні розвиваються такі зміни? 

A. Остеобластокластомі 
B. Ретикулосаркомі 
C. Мієломній хворобі 
D. Остеомієліті 
E. Періоститі 

 
14. Після ангіни у дитини 7 років з′явився біль в ділянці верхньої третини 
лівого стегна. Температура до 400С. Об′єктивно набряк м′яких тканин лівого 
стегна, різкий біль при пальпації. Лейкоцити крові – 19,6х109/л. Який найбільш 
імовірний діагноз? 

A. Гематогенний остеомієліт 



B. Флегмона підшкірної клітковини стегна 
C. Бешихове запалення 
D. Абсцес підшкірної клітковини стегна 
E. Запальний інфільтрат 

 
15. У хворого 19 років після поверхневого ушкодження шкіри на долонній 
поверхні нігтьової фаланги ІІ пальця з’явились незначний біль та пухир 
заповнений гноєм. На тильній поверхні кисті ознаки лімфангіту. Ваш діагноз?   

А. Шкірний панарицій   
B. Бешиха   
C. Лімфангіт   
D. Фурункул   
E. Кістковий панарицій   

 
16. До хірурга звернувся чоловік з колотою раною ступні. Дві години тому 
наступив на дошку зі цвяхом. В амбулаторній карті хворого зазначено, що 3 
роки тому він отримав повний курс щеплення проти правцю. Яка має бути 
тактика лікаря щодо профілактики правцю в даному випадку? 

A. Не проводити специфічну профілактику 
B. Ввести 0,5 мл правцевого анатоксину 
C. Ввести 1,0 мл правцевого анатоксину 
D. Ввести 3000 ОД МО протиправцевої сироватки 
E. Ввести 1 мл анатоксину і 3000 МО сироватки 

 
17. Хворому 23 років, 4 дні тому виконана первинна хірургічна обробка 
вогнепальної рани нижньої третини правої гомілки. Стан хворого відносно 
задовільний. Рана після обробки не зашивалась. При перев′язці виявлено, що 
рана з мізерними кров′янисто-гнійними виділеннями, набряк навколо помірно 
виражений. При дотику до рани тампоном з′являється посмикування м′язів біля 
рани. Регіонарні лімфатичні вузли не збільшені. Який найбільш імовірний 
діагноз? 

A. Правець 
B. Сибірка 
C. Газова гангрена 
D. Гнильна інфекція 
E. Стафілококова інфекція 

 
 18. Хворий П., 45 років під час сільськогосподарчих робіт отримав рану в 
ділянці правої гомілки. Профілактичного щеплення проти правця не отримував 
протягом останніх 20 років. Яку Ви будете проводити профілактику правця?   

А. Екстрену. Неспецифічну (первинна хірургічна обробка рани). 
Специфічну (активно-пасивна імунізація) 

B. Планову, шляхом введення правцевого анатоксину 
C. Виконати первинну хірургічну обробку рани 
D. Потерпілому ввести 3000 АО протиправцевої сироватки 



E. Специфічну – активно-пасивну імунізацію 
 
19. При обстеженні колотої рани лівої гомілки лікар виявив значний набряк 
тканин, шкіра мармурового кольору, рана суха, при пальпації ділянки ураження 
крепітація. Про яке ускладнення перебігу раньового процесу колотої рани Ви 
можете подумати?.   

А. Розвиток анаеробної газової інфекції   
B. Нагноєння рани   
C. Емфізема   
D. Правець   
E. Тромбофлебіт   

 
20. Чоловік 45 років під час сільськогосподарських робіт поранив ногу. Через 3 
години звернувся до хірургічного відділення. На передньо-внутрішній поверхні 
правої гомілки виявлена рана 3х8 см з нерівними краями, на дні рани видно 
пошкоджені фасція та м′яз. Рана значно забруднена землею, помірна кровотеча. 
Появи якого ускладнення слід побоюватись у першу чергу? 

A. Рання вторинна кровотеча 
B. Анаеробна інфекція 
C. Сепсис 
D. Нагноєння рани 
E. Пізня вторинна кровотеча 

 
21. В хірургічне відділення поступив хворий в стані септичного шоку. 
Об’єктивно різко виражена гіпертермія, ЧД 25/хв., пульс 110/хв., ЧСС 110/хв., 
АТ 105/70 мм.рт.ст., знижена артеріовенозна різниця по кисню. Хворий 
занепокоєний. Діурез адекватний. Яка фаза септичного шоку у хворого   

А. Гіпердинамічна   
B. Період “холодної гіпотензії”   
C. Фаза незворотного шоку   
D. Фаза зворотнього шоку   

 
22. Хворий 40 років був прооперований з приводу флегмони поперекової 
ділянки. У нього знову різко підвищилась температура тіла до 380С, з′явились 
явища інтоксикації, зросла кількість лейкоцитів у крові. В рані, яка майже 
очистилась від некротичних тканин і виповнювалась грануляціями, з′явились 
гнильні виділення, грануляції стали блідими. Яке ускладнення виникло у 
даного хворого? 

A. Гнильна флегмона 
B. Бешихове запалення 
C. Алергічна реакція 
D. Сепсис 
E. Еризипелоїд 

 



23. У хворого 30 років з глибокими опіками до 30 % поверхні тіла через 30 днів 
визначається постійна лихоманка, відсутність апетиту, нічні потіння. Опікова 
поверхня в′яло гранулює. Визначте стадію опікової хвороби? 

A. Септикотоксемія 
B. Первинний опіковий шок 
C. Вторинний опіковий шок 
D. Гостра опікова токсемія 
E. Реконвалесценція 

 
24. Хворий К., 37 р., отримав опік 60% поверхні тіла, опікова хвороба в стадії 
септикотоксемії,  температура тіла до 39°С, загальна слабкість, важкість  
дихання, загострення рис обличчя. АТ=90\50 мм рт ст., Пульс – 98 уд. на 1 хв. 
Про яке ускладнення  слід  подумати?   

А. Сепсис   
B. Пневмонія   
C. Бешиха   
D. Лімфангоіт   
E. Анаеробна инфекція   

 
25. У хворої С. 37 років на 10 день після розкриття флегмони лівого стегна 
різко погіршився загальний стан. З’явилася жовтяниця склер та шкіри, 
прогресуюча анемія з зсувом лейкоцитарної формули вліво, гіпертермія до 
39ºС, важкість, болі в правому підребер´ї. Репаративні і регенеративні процеси 
в рані сповільнені. Дослідження крові на бактеріємію від’ємні. Яке ускладнення 
виникло у хворої?   

А. Септичний шок   
B. Блискавичний сепсис   
C. Септикопіємія   
D. Хронічний сепсис   
E. Септицимія   

 
26. Хворий 27 років, скаржиться на відсутність апетиту, субфебрильну 
температуру та втрату маси тіла, різьку біль, припухлість, контрактуру в межі 
колінного суглобу і порочний стан кінцівкі, визначається атрофія її м'язів. 
Суглоб гарячий на дотик. По зовнішній поверхні колінного суглобу визначено 
норицю і гнійне виділення. Проба Р-Манту - позитивна. Рентгенологічна 
діагностика: визначається деструкція, стертість країв кісткової тканини, 
осередок секвестри, остеопороз, звуження суглобової щілини, тінь в м'я ких 
тканинах. Лабораторно нейтрофільоз, підвищення ШОЕ. Ваш діагноз?   

А. Туберкульоз колінного суглоба (туберкулезний гоніт)   
B. Абсцесс   
C. Флегмона   
D. Остеомієліт колінного суглоба   
E. Пухлина колінного суглоба   

27. Які є види хронічної хірургічної інфекції? 



А. Гнійна, гнилісна 
В. Анаеробна, аеробна 
С. Контагіозна, неконтагіозна 
D. Екзогенна, ендогенна 
Е. Специфічна, неспецифічна 
 

28. Яка тривалість інкубаційного періоду при лепрі? 
А. До 1 року 
В. До 2 років 
С. До 3 років 
D. До 5 років 
Е. Більше 6 років 
 

29. Які суглоби найчастіше уражаються при сифілісі? 
А. Колінні, гомілково-стопні 
В. Міжфалангові 
С. Міжхребцеві 
D. Плечові 
Е. Скронево-нижньощелепні 
 

30. Що є характерним для актиномікозу щелепно-лицьової ділянки? 
А. Дерев´яниста щільність і нечіткі межі інфільтрату 
В. Валикоподібні складки шкіри в ділянці ураження 
С. Залучення в інфільтрат шкіри і розташованих нижче тканин 
D. Синюшно-багряне забарвлення шкіри над інфільтратом 
Е. Усе перераховане 

 

31. Виберіть причини гострого порушення артеріального кровообігу.  
А. Ушкодження магістральної посудини 
 B. Тромбоз 
 C. Емболія 
 D. Гіперплазія судинної стінки 

 
32. Набряк і синюшність шкірних покривів характерні для некрозу, 
викликаного  

 А. Артеріальною непрохідністю 
 B. Порушенням венозного відтоку 
 C. Порушенням мікроциркуляції 
D. Порушення іннервації 

 
33. Стадія органічних змін характеризується  

А. Розвитком некрозу 
 B. Розвитком органічних порушень 
 C. Розвитком функціональних порушень 
D. Розвитком судинних розладів 



 
34. Некректомія й ампутація - основні методи лікування на стадії ішемії  

 А. Органічних порушень 
 B. Функціональних порушень 
 C. Некрозу 
D. Стадії розладів кровопостачання 

 
35. Що характерно для облітеруючого ендоартерііту?  

А. Переважне враження артерій середнього й дрібного калібрів 
 B. Вік понад 40 років 
 C. Враження артерій різних басейнів 
 D. Враження всієї судинної стінки на значному протязі 

 
36. В абластику входять наступні заходи  

А. Видалення пухлини єдиним блоком із клітковиною й регіонарними 
лімфатичними вузлами 

 B. Обов'язкове гістологічне дослідження органа, що видаляє 
 C. Перед маніпуляціями з пухлиною обмеження рани серветками 
 D. Після видалення пухлини зміна (обробка) інструментів і рукавичок, 

серветок що обмежують 
 

37. У чому полягає принцип зональності?  
 А. Видалення всієї пухлини, а також регіонарних лімфатичних вузлів 
 B. Розріз виконують тільки в зоні, не ураженої пухлинним процесом 
 C. Виконують видалення всієї анатомічної зони, у якій перебуває 

пухлина 
 
38. Для оцінки ефективності лікування злоякісної пухлини можливе 
застосування наступних критеріїв  

А. Безпосередній результат лікування 
 B. П’ятирічна виживаність 
 C Тривалість ремісії 
 D. Достовірна відсутність пухлинного росту в перші 3 роки 

 
39. Найбільш швидким і агресивним ростом володіють  

 А. Високодиференційовані пухлини 
 B. Недиференційовані пухлини 
 C. Низькодиференційовані пухлини 
D. Помірнодиференційовані пухлини 

 
40. При пухлині кишечнику гематогенні метастази зустрічають частіше  

 А. У головному мозку 
 B. У плоских костях скелету 
 C. У печінці 
 D. У м'яких тканинах нижніх кінцівок 



 
41. Хворий з алкогольним цирозом печінки скаржиться на загальну слабкість, 
задишку. Виявлено зниження артеріального тиску, асцит, розширення 
поверхневих вен передньої стінки живота, спленомегалію. Яке порушення 
гемодинаміки спостерігається у хворого? 

A. Недостатність лівого шлуночка 
B. Синдром портальної гіпертензії 
C. Недостатність правого шлуночка 
D. Колапс 
E. Тотальна серцева недостатність 

 
42. У жінки, 57 років, після тривалого больового нападу в правому підребір′ї 
з′явилась жовтяниця, після чого хвора звернулась до лікаря. Виникла підозра на 
наявність у хворої гострого калькульозного холециститу. Підвищення кількості 
якої речовини у крові свідчить про непрохідність жовчних протоків. 

A. Загальних ліпідів 
B. Білкових фракцій 
C. Прямого білірубіну 
D. Сечової кислоти 
E. Залишкового азоту 

 
43. У хворого, 58 років, який переніс вірусний гепатит В, розвинулись ознаки 
цирозу печінки з асцитом і набряками нижніх кінцівках. Які зміни складу крові 
призвели до розвитку набряків? 

A. Гіпоальбумінемія 
B. Гіпогаммаглобулінемія 
C. Гіпохолестеринемія 
D. Гіпокаліємія 
E. Гіпоглікемія 

 
44. У хворого висока механічна кишкова непрохідність (заворот). Скаржиться 
на різкий біль у животі, блювання, під час якого втрачає багато рідини. 
Об′єктивно: частота серцевих скорочень 110 за 1 хв., артеріальний тиск – 90/50 
мм рт.ст., гематокритне число – 0,52, гіпонатріємія. Який імовірний провідний 
механізм серцево-судинних порушень? 

A. Розтягнення кишки, біль 
B. Негазовий ацидоз 
C. Дегідратація, гіповолемія 
D. Кишкова аутоінтоксикація 
E. Утворення великої кількості кінінів 

 
45. У пацієнта діагностовано цироз печінки, який супроводжується асцитом та 
загальними порушеннями гемодинаміки. Який патологічний синдром виник у 
хворого? 

A. Гепатоцеребральний 



B. Гепатолієнальний 
C. Гепатокардіальний 
D. Гепаторенальний 
E. Портальної гіпертензії 

 
46. Які з перерахованих положень відображають в історії життя хворого 
(anamnesis vitae)?  

А. Перенесені захворювання й травми 
 B. Як хворого обстежили й лікували із приводу основного захворювання 
 C. Шкідливі звички 
 D. Що спонукало звернутися до лікаря в цей час 
 E. Фактори, що сприяли виникненню захворювання 
 F. Алергологічний анамнез 
 G. Епідеміологічний анамнез 

 
47. Укажіть неправильну оцінку загального стану хворого  

 А. Задовільний 
 B. Відносно задовільний 
 C. Середньої важкості 
 D. Важкий 
 E. Украй важкий 

 
48. Що з перерахованого не відносять до лабораторних методів дослідження?  

А. Біохімічні аналізи 
 B. Цитологічне дослідження 
 C. УЗД 
 D. Ректороманоскопія 
 E. Бактеріологічне дослідження 

 
49. Що з перерахованого не відносять до ендоскопичних методів дослідження?  

 А. Бронхоскопія 
 B. Ірігоскопія 
 C. Езофагогастроскопія 
 D. Колоноскопія 
 E. Ректороманоскопія 
 

50. До характеристик болю відносять все перераховане, крім  
 А. Локалізації болю 
 B. Іррадіації (місця відбиття болю) 
 C. Часу появи (вдень, вночі) 
 D. Тривалості (постійні, періодичні, приступоподібні) 
 E. Інтенсивності (сильна, слабка, заважає або не заважає сну, роботі) 
 F. Болісності при пальпації 

 



 

Білет №12 
1. Хворий К., 28 років, звернувся до хірурга поліклініки зі скаргами на біль, наявність 
набряку та гіперемії лівої половини обличчя, слабкість, підвищення температури тіла до 
39,00С. Хворіє три доби. При огляді запальний інфільтрат лівої носогубної складки розміром 
4х4 см з некротичним стрижнем в центрі, різкий набряк лівої половини обличчя, помірно 

виражене напруження потиличних м′язів. Яке оптимальне лікування необхідно призначити 
хворому? 

A. Антибіотики, операція під загальним знеболенням 

B. Вологі висихаючі пов′язки з антисептиками, аспірин 
C. Фізіотерапевтичне лікування, імуномодулятори 

D. Антибіотики, ангіопротектори, щоденні перев′язки 
E. Госпіталізація, антибіотики, антикоагулянти, щадячий режим 

 
2. Хворий К., 18 років, звернувся до лікаря зі скаргами на сильний біль, наявність болючого 
інфільтрату, на задній поверхні шиї, підвищення температури тіла, озноб, загальну слабість, 

втрату апетиту. Об′єктивно наявна припухлість по задній поверхні шиї, розміром 3х4 см з 
синьо-багровим забарвленням та некрозом шкіри в центрі, щільної консистенції, різка 
болючість. Яке лікування потрібно застосувати? 

A. Холод (гіпотермія) 
B. Пункція з наступним бактеріологічним дослідженням 
C. Хрестоподібний розріз, висічення, загальна антибіотикотерапія 
D. УВЧ-терапія та загальна антибактеріальна терапія 
E. Новокаїнове обколювання з антибіотиками 

 
3. У хворої 50 років, що страждає на цукровий діабет 2-го типу на задній поверхні шиї 

з′явивсь різко болючий інфільтрат розміром 5х6 см, шкіра над ним синьо-багряного кольору 
з некротичними осередками з яких виділяється гній. Загальний стан хворої тяжкий, 
температура досягає 400С, у крові лейкоцити – 20х109/л, підвищений рівень глюкози – 15 

ммоль/л, в сечі з′явився ацетон (++). Поставте діагноз 
A. Карбункул 
B. Фурункул 
C. Гідраденіт 
D. Абсцес 
E. Флегмона 

 
4. На прийомі хворий скаржиться на підвищення температури до 38,20С, наявність набряку в 
області верхньої губи. При огляді верхня губа різко набрякла, у центрі набряку – 
конусовидне здуття. Шкіра та слизова оболонка над ним темно-червоного кольору. Діагноз 
фурункул верхньої губи. Хірург зробив розтин фурункула, обробив рану розчином перекису 

водню і наклав пов′язку з гіпертонічним розчином. Який лікувальний режим треба 
рекомендувати хворому? 

A. Лікування амбулаторне, потім - стаціонарне 
B. Лікування стаціонарне з загальним режимом 



C. Лікування амбулаторне 
D. Лікування стаціонарне з ліжковим режимом 

 

5. У хворого на місці внутрішньом′язевої ін′єкції (виконаної вдома) через 2 доби з′явився 
болючий інфільтрат, підвищилась температура тіла до 37,80С. Хворий лікувався 
прикладанням теплої грілки. Покращання не настало, зберігалась фебрильна температура, 

шкіра над обмеженим інфільтратом набула багряно-червоного кольору, з′явилось 

розм′якшення в центрі інфільтрату. Про яке ускладнення слід думати у даному випадку? 
Тактика лікуваня? 

A. Гематома. Операція і дренування 
B. Бешихове запалення. Антибактеріальна терапія 
C. Абсцес.Операція і дренування 
D. Флегмона. Операція і дренування 
E. Еризипелоїд. Антибактеріальна терапія 

 
6. Виберіть визначення абсцесу.  

А. Скупчення гною в різних порожнинах тіла 
 B. Скупчення гною в порожнистих органах 
 C. Відмежоване скупчення гною в різних тканинах 
 D. Відмежоване скупчення гною в жировій клітковині 

 
7. Виберіть місцеві клінічні ознаки тендовагініту.  

А. Пульсуючий біль 
 B. Набряк пальця 
 C. Палець розігнуть 
 D. Палець зігнуть 
 E. Хворобливість при пальпації по ходу сухожилля згиначів 
 F. Гіперемія шкіри над сухожиллям 
 

8. Правила Джанелідзе при хірургічному лікуванні панарицію включають  
А. Знеболювання 
 B. Знерухомлення 
 C. Знекровлювання 

 
9. Діагностичні і лікувальні пункції в початковій фазі захворювання використають у випадку  

А. Шкірного панарицію 
 B. Підшкірного панарицію 
 C. Суглобного панарицію 
 D. Сухожильного панарицію 
 E. Кісткового панарицію. 

 
10. Який напрямок розрізів при розкритті інтрамамарного гнійника?  

 А. Радіарний 
 B. Півовальний біля ареоли 
 C. Півовальний в нижнього краю залози 



 D. Циркулярний біля соска 
 
11.  Хлопчик у віці 15 років звернувся до лікаря зі скаргою на високу температуру 39,5-
400 С і місцеву біль у метаепіфізі н/3 стегнової кістки, набряк ураженого сегмента кістки, 
локальна гіперемія і захисна антологічна контрактура. Травми не визнає. На R- граммі н/3 
стегнової кістки зона деструкції секвестри. В аналізі крові лейкоцитів 15000.     

А. Гематогенний остеомієліт   
B. Tbc н/3 стегна   
C. Хвороба Педжета   
D. Остеогенна саркома   
E. Мієломна хвороба   

 
12.  У хворого 35 років після пошкодження долоні дротом, на 5-у добу з’явилися сильні 
болі в кисті. Рухи пальцями обмеженні та болючі. Температура до 380С. Об’єктивно набряк в 
ділянці 1-го пальця та по променевому краю тильної і долонної поверхні кисті, згладженість 
долонної шкірної складки. При пальпації різка біль, напруження тканин, флюктуація. 
Виберіть правильний діагноз.   

А. Флегмона тенара   
B. Флегмона гіпотенара   
C. Комісуральна флегмона   
D. Перехресна флегмона   
E. Флегмона долонного простору   

 

13. У хворого 10 років тому був перелом середньої третини лівої стегнової кістки, після чого 
протягом останніх  7-ми років у ділянці колишнього перелому періодично з'являється гостре 
запалення з утворенням нориці,  через яку виділяється гнійний вміст з дрібними 
фрагментами кісткової тканини. Через деякий час нориця  закривається. Про яке 
ускладнення перелому можна думати?    

A. Несправжній суглоб    
B. Хронічний остеомієліт    
C. Флегмона м'яких тканин    
D. Трофічна виразка    
E. Туберкульоз кісток    

 
14. Лікар оглядаючи хвору 35 років з підозрою на перелом лівого передпліччя виявив 
локальну болючість в середній 1/3 передпліччя, гематому, крепітацію уламків. Передпліччя 
набрякле, деформоване. Активні рухи в променевозап’ястному суглобі відсутні. Який 
симптом вказує на наявність перелому?    

А. Крепітація уламків   
B. Гематома   
C. Локальна болючість   
D. Набряк  і деформація   
E. Відсутність рухів в суглобі   

 
15. Хворий К., 19 р., скаржиться на біль та набряк 2 пальця лівої руки. 3 доби тому голкою 



проколов палець. Біль з’явилась на другий день на місці уколу, а також набряк  та гіперемія 
шкіри  пальця. Ваш діагноз?   

А. Підшкірний панарицій   
B. Пароніхія    
C. Шкірний  панарицій   
D. Підногтьовий  панарицій   
E. Еризипелоїд   

16. В поліклініку звернувся будівельник 42 років, після поранення цвяхом стопи вранці цього 
ж дня. Рану промив водою. При огляді стан задовільний. Ліва стопа незначно набрякла, на 
підошві колота рана. З анамнезу життя відомо, що протягом трьох останніх років тричі 
проводилась профілактика правця. З метою запобігання можливого розвитку правця 
насамперед необхідно? 

A. В/м ввести 0,5 мл правцевого анатоксину 
B. В/м ввести 1 мл правцевого анатоксину, 3000 МО протиправцевої сироватки 
C. В/м ввести 3000 МО протиправцевої сироватки 
D. Обробити рану мильним розчином 
E. Призначити курс антибіотикотерапії 

 
17. В поліклініку звернувся пенсіонер 72 років. Вранці цього ж дня на дачі наступив на цвях і 
травмував праву стопу. Даних про попередню вакцинацію немає. При огляді стан 
задовільний. Права стопа незначно набрякла, на підошві колота рана. з метою запобігання 
можливого розвитку правця насамперед необхідно? 

A. В/м ввести 1 мл правцевого анатоксину, 3000 МО протиправцевої сироватки 
B. В/м ввести 3000 МО протиправцевої сироватки 
C. Обробити рану мильним розчином 
D. В/м ввести 0,5 мл правцевого анатоксину 
E. Призначити курс антибіотикотерапії 

 
18. Хворий П., 45 років скаржиться на підвищення температури тіла до 400С, загальну 
кволість, головний біль, біль і спастичне скорочення м’язів в ділянці рани на гомілці. П’ять 
діб тому, під час обробки землі отримав рану. За медичною допомогою не звертався. Про яку 
раньову інфекцію можна подумати?   

А. Правець   
B. Сибірка   
C. Анаеробну   
D. Змішану   
E. Грам-негативну   

19. Хворий К., 38 років, поступив до клініки з обширними ураженнями поверхневих та 
глибоких тканин і судин гомілки через 3 доби з моменту одержання травми. Отримував 
банальне лікування. Під кінець четвертої доби стан хворого почав прогресивно 

погіршуватися. З′явилася висока температура (38,90С), тахікардія – 120/хв., АТ – 90/60 мм 
рт.ст. Анемія. Шкіра сіро-землистого кольору. Щкіра навколо рани бліда, з відшаруванням 

епідермісу, м′язи випинаються в рану, темно-коричневого кольору, сморід, швидко 
утворюється набряк гомілки. Яке ускладнення основного захворювання розвинулося у 
хворого? 



A. Бешиха гомілки 
B. Серозне запалення тканин гомілки 
C. Абсцес гомілки 
D. Розвиток анаеробної інфекції 
E. Флегмона гомілки 

 
20. Хворий П., 38 років, 3 доби тому порізав ногу, доставлений у важкому стані. Температура 

– 38,70С, наявна ригідність потиличних м′язів, тризм, вимушене положення, розпираючий 
біль в рані. Який клінічний діагноз найбільш імовірний? 

A. Правець 
B. Менінгіт 
C. Загноювання рани 
D. Анаеробна інфекція 
E. Енцефаліт 

 
21. У хворого М., 43 років, після операції з приводу остеомієліта лівого стегна на 6 добу 
перебіг захворювання ускладнився розвитком сепсису. Незважаючи на комплексну терапію 
сепсису на 9 добу залишається висока температура до 400С, частота пульсу 110 уд/хв, 
частота дихання 23/хв., АТ 100/60 мм рт.ст. В аналізі крові кількість лейкоцитів 16х109/л, 
кількість паличкоядерних – 16%. Яка фаза клінічного перебігу триває?   

А. Катаболічна    
B. Анаболічна    
C. Реабілітаційна    
D. Функціональна    
E. Напруження    

 
22.  У хворої Н, 35 років, на 5 добу після оперативного втручання з приводу гнійного 
парапроктиту загальний стан погіршився зросла температура тіла до  400С, частота пульсу 
100 уд/хв, частота дихання 23/хв., АТ 90/50 мм рт.ст. В аналізі крові кількість лейкоцитів 
18х109/л, кількість паличкоядерних – 16\%.  Місцево прогресують некротичні зміни тканин. 
Про яке ускладнення слід міркувати?   

А. Сепсис   
B. Нагноювання рани   
C. Газова гангрена    
D. Тазовий перитоніт   
E. Флегмона тазової клітковини   

 
23. Хворий Р. 31 року оперований з приводу флегмони гомілки. У післяопераційному періоді 
стан хворого погіршився – температура тіла підвищилася до 390С, частота дихальних рухів 
25 на хвилину. При аускультації в легені різнокаліберні хрипи. Турбують болі в рані, 
слабкість, запаморочення. Частота серцевих скорочень – 102 на хвилину. В аналізі крові 
більш 10% незрілих лейкоцитів.  Чим зумовлено погіршення стану?     

А. Розвитком сепсису.   
B. Розвитком дихальної недостатності.   
C. Розвитком серцево-судинної недостатності.   



D. Прогресом запалення в рані   
E. Пневмонією 

 
24. У хворого 56 років на третю добу після операції розкриття гнійного парапроктиту 
відзначене підвищення t0 до 38,60 С, лихоманка, різка слабість, поява гнійників на шкірі 
спини. При огляді стан хворого важкий, він загальмований, частота подихів – 26 у хвилину, 
PS 112 у хвилину, АТ 100/60 мм.рт.ст. На шкірі спини виявлено кілька фурункулів у стадії 
абсцедувания. Печінка + 3 см, селезінка 18х10 см. Ан. крові Hb 92 г/л, Ер 2,4* 1012/л, Л 
18,0*109/л, ШОЕ 36 мм/год. Глюкоза крові 8,2 ммоль/л. Ваш діагноз?    

А. Хірургічний сепсис, септикопіємія.   
B. Анаеробна інфекция   
C. Цукровий діабет   
D. Фурункульоз   
E. ВІЛ-інфекція   

 
25. Хворий, 36 років з карбункулом шиї звернувся за допомогою на 6-й день від початку 

захворювання. Об′єктивно загальний стан важкий. Пульс – 120/хв., АТ – 90/60 мм рт.ст. 
Температура тіла – 390С. Хворий млявий, загальмований. На задній поверхні шиї 
визначається запальний інфільтрат розміром 10х8 см із численними отворами, з яких 
виділяється гній. Загальний аналіз крові ЕР – 2,8х1012/л, Hb – 92 г/л, Л – 3,6х109/л, ю – 2 %, 
п/я – 38 %, с/я – 45 %, л – 9 %, м – 6 %. Про яке ускладнення йде мова? 

A. Сепсис 
B. Гнійний менінгіт 
C. Гнійно-резорбтивна пропасниця 
D. Прогресуючий тромбофлебіт 
E. Лімфангоїт 

 
26. Що з перерахованого нижче не відносять до хронічної специфічної хірургічної інфекції? 

А. Туберкульоз 
В. Хронічний гематогенний остеомієліт 
С. Лепра 
D. Актиномікоз 
Е. Сифіліс  
 

27. Які кістки найчастіше уражаютья при кісково-суглобовій формі туберкульозу? 
А. Черепа 
В. Передпліччя і гомілки 
С. Стегнові 
D. Тіла хребців 
Е. Тазові 
 

28. Які наслідки туберкульозу суглобів при тривалому перебігу захворювання? 
А. Прогресуюча атрофія м´язів кінцівки 
В. Стійка контрактура 
С. Склероз підшкірної жирової клітковини 



D. Абсцеси, нориці 
Е. Усе перераховане вірне 
 

29. Яке ускладнення може спостерігатися після розкриття актиномікотичного абсцесу? 
А. Збільшення інфільтрату 
В. Формування нориці 
С. Контамінування органів і метастазування 
D. Усі перераховані вище 
Е. Ускладнень не спостерігається 
 

30. Яка тривалість інкубаційного періоду при лепрі? 
А. До 1 року 
В. До 2 років 
С. До 3 років 
D. До 5 років 
Е. Більше 6 років 
 

31. Що характерно для облітеруючого ендоартерііту?  
А. Переважне враження артерій середнього й дрібного калібрів 
 B. Вік понад 40 років 
 C. Враження артерій різних басейнів 
 D. Враження всієї судинної стінки на значному протязі 

 
32. Шунтування «bypass in situ» припускає використання  

 А. Шунта зі штучного матеріалу 
 B. Аутовени протилежної кінцівки 
 C. Вени, розташованої поруч із ураженою артерією 
D. Інша методика 

 
33. III-му ступеню хронічної ішемії відповідає поява симптому перемежованої кульгавості  

 А. Після ходьби на відстань менш 50 м и в спокої 
 B. Після ходьби на відстань близько 200 м 
 C. Після ходьби на відстань близько 500 м 
D. Після ходьби на відстань близько 20 м 

 
34. Виберіть всі вірні відповіді. По етіології некрози поділяють на: 

А. Прямі 
 B. Непрямі 
 C. Віддалені  
 D. Вторинні 
Е. Первинні 

 
35. Циркулярні некрози пов'язані з  

А. Порушенням кровообігу 
 B. Порушенням лімфообігу 
 C. Порушенням іннервації 



 D. Утворенням циркулярних трофічних виразок 
 
36. Виберіть показання до оперативного лікування доброякісних пухлин. Виберіть всі 
правильні відповіді 

 А. Постійна травматизація пухлини 
 B. Порушення функцій органа 
 C. До операції немає абсолютної впевненості в тім, що пухлина не є злоякісною 
 D. Підвищення ШОЕ й лейкоцитоз 
 E. Косметичні дефекти 

 
37. До методів фізичної антибластики відносять. Виберіть всі правильні відповіді 

 А. Використання електроножа 
 B. Використання лазера 
 C. Опромінення пухлини перед операцією й у ранньому післяопераційному періоді 
 D. Внутрішньовенне введення препаратів на операційному столі 

 
38. У чому полягає принцип футлярності?  

 А. Видалення разом з пухлиною навкололежачих кліткових просторів і навколишніх 
їх фасцій 

 B. Розсічення тканин по ходу фасцій 
 C. Широке висічення судин, сухожиль і нервових стовбурів, сусідніх з ураженим 

органом 
 
39. Чоловіку, 40 років, за вимогою діагностичних тестів зробили лімфографію органів 
грудної порожнини. Хірург встановив, що пухлина вразила орган, з лімфатичних судин якого 
лімфа безпосередньо переходить у грудну протоку. Який це орган? 

A. Стравохід 
B. Трахея 
C. Лівий головний бронх 
D. Серце 
E. Осердя 

 
40. У хворого, 60 років, унаслідок злоякісної пухлини великого сосочка дванадцятипалої 
кишки виникла обтураційна жовтяниця. Просвіт якої анатомічної структури стискується 
пухлиною? 

A. Міхурової протоки 
B. Ампули великого дуоденального сосочка 
C. Загальної печінкової протоки 
D. Правої печінкової протоки 
E. Лівої печінкової протоки 

 
41. Хворий з алкогольним цирозом печінки скаржиться на загальну слабкість, задишку. 
Виявлено зниження артеріального тиску, асцит, розширення поверхневих вен передньої 
стінки живота, спленомегалію. Яке порушення гемодинаміки спостерігається у хворого? 

A. Недостатність лівого шлуночка 
B. Синдром портальної гіпертензії 



C. Недостатність правого шлуночка 
D. Колапс 
E. Тотальна серцева недостатність 

 

42. У жінки, 57 років, після тривалого больового нападу в правому підребір′ї з′явилась 
жовтяниця, після чого хвора звернулась до лікаря. Виникла підозра на наявність у хворої 
гострого калькульозного холециститу. Підвищення кількості якої речовини у крові свідчить 
про непрохідність жовчних протоків. 

A. Загальних ліпідів 
B. Білкових фракцій 
C. Прямого білірубіну 
D. Сечової кислоти 
E. Залишкового азоту 

 
43. У хворого, 58 років, який переніс вірусний гепатит В, розвинулись ознаки цирозу печінки 
з асцитом і набряками нижніх кінцівках. Які зміни складу крові призвели до розвитку 
набряків? 

A. Гіпоальбумінемія 
B. Гіпогаммаглобулінемія 
C. Гіпохолестеринемія 
D. Гіпокаліємія 
E. Гіпоглікемія 

 
44. У хворого висока механічна кишкова непрохідність (заворот). Скаржиться на різкий біль 

у животі, блювання, під час якого втрачає багато рідини. Об′єктивно: частота серцевих 
скорочень 110 за 1 хв., артеріальний тиск – 90/50 мм рт.ст., гематокритне число – 0,52, 
гіпонатріємія. Який імовірний провідний механізм серцево-судинних порушень? 

A. Розтягнення кишки, біль 
B. Негазовий ацидоз 
C. Дегідратація, гіповолемія 
D. Кишкова аутоінтоксикація 
E. Утворення великої кількості кінінів 

 
45. У пацієнта діагностовано цироз печінки, який супроводжується асцитом та загальними 
порушеннями гемодинаміки. Який патологічний синдром виник у хворого? 

A. Гепатоцеребральний 
B. Гепатолієнальний 
C. Гепатокардіальний 
D. Гепаторенальний 
E. Портальної гіпертензії 

 
46. Які розділи не входять у клінічну історію хвороби хірургічного хворого?  

 А. Етіологія і патогенез 
 B. План обстеження й лікування 
 C. Патологічні зміни в органах 



 D. Попередній діагноз 
 E. Профілактика захворювання 
 F. Щоденник спостереження 

 
47. Як часто лікар повинен записувати в історію хвороби щоденники спостереження для 
хворих, що перебувають у задовільному стані?  

 А. Двічі на день 
 B. Щодня 
 C. Через день 
 D. Один раз в 3 дні 
 E. Тільки при погіршенні стану хворого 

 
48. Що з перерахованого не входить в епідеміологічний анамнез?  

А. Виїзди за межі постійного місця проживання протягом останніх 6 міс.  
 B. Захворювання гепатитом в анамнезі 
 C. Захворювання туберкульозом в анамнезі 
 D. Наявність венеричних захворювань в анамнезі 
 E. Наявність гінекологічних захворювань в анамнезі 
 F. Лікування зубів протягом останніх 6 міс. 
 G. Прийом антибіотиків до плину останніх 6 міс.  

 
49. Виберіть основні види діагнозів  

А. Попередній 
 B. Проміжний 
 C. Клінічний 
 D. Диференціальний 

 
50. Назвіть основні загальні завдання при обстеженні хворого.  

А. Терміновість проведення обстеження 
 B. Раціональний обсяг обстеження 
 C. Максимальне використання діагностичних методів 
 D. Послідовність застосування діагностичних методів 
 

 


