
 

Варіант 1 

 1. Дитина 9 р. скаржиться на слабкість, головний біль, біль за 

грудиною, сухий кашель. Об’єктивно: шкіра бліда, t - 38,8  ْ С. При 

аускультації легень вислуховується жорстке дихання, з обох боків сухі та 

різнокаліберні вологі хрипи, кількість яких після кашлю зменшується. 

Перкуторно: над легенями ясний легеневий звук. Рентгенологічно: 

симетричне посилення легеневого малюнка, розширення коренів легень. 

Вкажіть наймовірніше захворювання. 

A Бронхіальна астма. 

B Гостра пневмонія. 

C Гострий бронхіоліт. 

D Гострий бронхіт. 

E Гострий ларинготрахеїт. 

2. До фельдшера звернулась мати дитини хворої на цукровий діабет з 

запитанням, які проблеми зі здоров’ям дитини можуть виникнути в 

майбутньому, якщо не лікувати захворювання? Вкажіть, яка із перерахованих 

потенційних проблем найбільш вірогідна. 

1. Токсичний міокардит. 

2. Гіпертонічний синдром. 

3. Ураження суглобів. 

4. Гіперглікемічна кома. 

5. Ураження шкіри і слизових оболонок. 

3. В медпункт школи звернуся хлопчик 7 років хворий на цукровий 

діабет. Вранці отримав інсулін. Поснідати не встиг. Обєктивно: дитина квола, 

тремор рук, відчуття тривоги, шкіра вкрита холодним потом. Запідозрено 

гіпоглікемічну кому. Вкажіть, з чого слід почати надання невідкладної 

допомоги. 

A Дати дитині гарячого солодкого чаю. 

B Ввести 40% розчину глюкози внутрішньовенно. 

C Заспокоїти дитину, ввести протисудомні препарати в/м. 

D Дати дитині заспокійливі засоби. 

E Положити дитину на кушетку, зігріти грілками. 

4. Восьмирічна дівчинка перенесла малу хорею та зворотній ревмокардит 6 

місяців тому. 1,5 місяці лікувалась у стаціонарі. Знаходиться на обліку в 

ревмокардіологічному кабінеті дитячої поліклініки. Вкажіть вторинну 

профілактику даній дитині. 

A Призначення біциліну-5 щомісяця протягом 5 років. 

B Призначення біциліну-5 щомісяця протягом 1 року. 



C Призначення біциліну-5 щомісяця протягом 3 років. 

D Призначення біциліну-3 щомісяця протягом 1 року. 

E Призначення біциліну-3 щомісяця протягом 3 років. 

5. При огляді новонародженого хлопчика на 6-й день життя 

спостерігається нагрубання грудних залоз до розмірів волоського горіха. Під 

час натискання з них виділяється незначна кількість рідини молочного 

кольору. Дитина доношена. Маса тіла при народженні 3600г, довжина тіла 52 

см., народилась від І фізіологічних пологів. Вкажіть найдоцільнішу пораду 

матері з догляду за дитиною. 

A Накласти вологу  повязку на грудні залози. 

B Накласти суху повязку на грудні залози. 

C Видавити секрет грудних залоз. 

D Обробити спиртом. 

E Накласти зігрівальний компрес. 

6. До Вас звернулась мати з десятимісячною дитиною з діагнозом ГРВІ. 

Вночі стан дитини погіршився, температура підвищилась до 39,2  ْ С, 

відмовляється від грудей, різко збуджена. При натискуванні на козелок 

плаче. Вкажіть, яке ускладнення може виникнути у дитини. 

A Стенозуючий ларинготрахеїт. 

B Гострий середній отит. 

C Сегментарна пневмонія.   

D Справжній круп.   

E Гострий бронхіт.   

7. Ви прийшли на патронаж до хворої дитини 1 року, в якої 

температура 39,6  ْ С, кашель, риніт. Вкажіть, який препарат найдоцільніше 

призначити для зниження температури. 

A Сібазон.   

B Ацетилсаліцилова кислота.   

C Тетрациклін.   

D Кетанов.   

E Парацетамол.  

8. У пологовому будинку медсестра звернула увагу, що через 2 години 

після народження у дитини появилось жовтувате забарвлення шкіри, яке 

інтенсивно наростало. Дитина в’яла, весь час спить, фізіологічні рефлекси 

понижені. Мати О(І гр.) крові Rh (-), дитина О (І гр.) крові Rh (+).З анамнезу 

відомо, що дитина народилась від четвертої  вагітності, друга та третя 

вагітність закінчилась самовільним викиднем. Вкажіть, про яке ускладнення 

медсестра повинна подумати в першу чергу. 

A Анемія.  



B Гемолітична хвороба.   

C Внутрічерепна пологова травма.   

D Фізіологічна жовтяниця.   

E Гепатит.   

9. Хворому 10 років. Скаржиться на часте сечовипускання, біль у 

животі, нудоту, блювання, підвищення температури тіла до 38,8  ْ С. 

Обєктивно: блідість шкіри, набряки повік, позитивний симптом 

постукування справа. Вкажіть правила забору сечі для загального аналізу. 

A Провівши туалет зовнішніх статевих органів ранком, натще, 

першу порцію сечі випускають, другу беруть на аналіз, третю випускають. 

B Для аналізу збирають добову сечу. 

C Після туалету зовнішніх статевих органів сечу збирають в три 

склянки. 

D Попередньо провівши очисну клізму, збирають середню порцію 

сечі. 

10.У дитини 9 років через 2 тижні після ангіни розвиваються 

гіперкінез, м’язова гіпотонія, порушення координації рухів. Вкажіть 

найбільш ймовірний діагноз. 

A Рахіт.    

B Ревмокардит.   

C Скарлатина.   

D Анемія.   

E Мала хорея. 

   

ІІ. Визначити етіологію, клінічні прояви попрілостей І, ІІ, ІІІ ступенів, 

догляд за шкірою, профілактику. 

 

ІІІ. Дайте оцінку фізичного розвитку дитини. Ви працюєте  

фельдшером на ФАПі. До Вас звернулась мати дитини віком 4-ох місяців. 

Маса при народженні 2900г, зріст 50см. Дитина знаходиться на природньому 

вигодовуванні. Розрахуйте масу і зріст відповідно даної дитини? 

  



 

Варіант 2 

1.У дитини віком 12 років, яка знаходиться на лікуванні в 

ендокринологічному відділенні з діагнозом цукровий діабет, з’явилася 

слабкість, кволість, спрага, сонливість, головний біль, нудота, запах ацетону 

з рота. Вкажіть, до якого аналізу Ви повинні підготувати пацієнта. 

A Сечі за Зимницьким. 

B Сечі за Нечипоренком. 

C Кров на глюкозу. 

D Загального аналізу крові. 

E Сечі на жовчні пігменти. 

2. До Вас звернулась мати дитини віком 10 років. Її дитина хвора на 

цукровий діабет, отримує інсулін. Вкажіть, яке ускладнення може виникнути 

при постійному введенні інсуліну в одне місце. 

A Гематома. 

B Флегмона. 

C Ліподистрофія. 

D Абсцес. 

E Склеродермія. 

3. До Вас звернулась мати дитини віком 4 роки. Її дитина стала 

дратівливою, погано спить, скаржиться на біль у животі, погіршився апетит, 

з’явився свербіж в ділянці заднього проходу. Вкажіть, яке захворювання 

можна запідозрити. 

A Ентеробіоз. 

B Аскаридоз. 

C Трихоцефальоз. 

D Діатез. 

E Ентерит. 

4. При огляді новонародженого хлопчика на 6-й день життя 

спостерігається нагрубання грудних залоз до розмірів волоського горіха. Під 

час натискання з них виділяється незначна кількість рідини молочного 

кольору. Дитина доношена. Маса тіла при народженні 3600г, довжина тіла 52 

см., народилась від І фізіологічних пологів. Вкажіть найдоцільнішу пораду 

матері з догляду за дитиною. 

A Накласти вологу  повязку на грудні залози. 

B Накласти суху повязку на грудні залози. 

C Видавити секрет грудних залоз. 

D Обробити спиртом. 

E Накласти зігрівальний компрес.  



5.Ви працюєте у таборі відпочинку дітей дошкільного віку, який 

розташований в лісі. Під час прогулянки дитину 5-ти років вкусила оса в 

ділянку обличчя. Через пів години дитина почала скаржитись на головний 

біль, головокружіння, з’явилась задишка. Вкажіть, яку невідкладну допомогу 

Ви повинні надати дитині? 

A Напоїти дитину солодким чаєм.  

B Викликати швидку допомогу і госпіталізувати дитину в лікарню.   

C Покласти холод на місце укусу і розпочати обколювати розчином 

адреналіну 0,1% розведеним розчином хлориду натрію.   

D Ввести в/ м’язево розчин сульфату магнію25%.    

E Ввести в/ м’язево 50% розчин анальгіну.  

 6. На прийомі дитина 12 міс. Після огляду педіатра, Ви в кабінеті 

щеплення ввели в/ш в ділянку середньої третини передпліччя 0,1 мл розчину 

туберкуліну (2ТО) за допомогою туберкулінового шприца, після чого 

утворилася ,,лимонна кірочка”. Виберіть найдоцільнішу пораду для матері 

дитини. 

A Не мочити місце ін”єкції.   

B Дати тепле пиття.   

C Обмежити кількість випитої рідини.   

D Одноденний ліжковий режим.   

E Прийти на перевірку через 4 доби.   

7. У дитини, яка лікується в відділенні з діагнозом тромбоцитопенія, 

раптово розпочалась носова кровотеча. Вкажіть,яка допомога з боку 

акушерки буде найбільш доцільна. 

A Покласти дитину на бік, до ніг прикласти грілку.    

B Дати таблетку вікасолу.   

C Покласти дитину суворо горизонтально і викликати лікаря.   

D Почати вводити в/венно крапельно розчин гемодезу.   

E Посадити дитину, голову опустити вниз, на перенісся покласти 

серветку змочену холодною водою.  

8. Ви працюєте медсестрою у пологовому будинку. У дитини 2 років 

вночі спостерігається напад спазматичного кашлю, який супроводжується 

репризами. Закінчується напад відкашлюванням в’язкого склоподібного 

харкотиння. На вуздечці язика виразка. Вкажіть препарат, який 

найдоцільніше застосувати для попередження даного захворювання? 

A Вакцина АП.   

B Анатоксин АДП.   

C Анатоксин АКДП.   

D Вакцина БЦЖ.   



E G-глобулін.   

9. До Вас звернулась мати дитини віком 10 років. Її дитина хвора на 

цукровий діабет, отримує інсулін. Вкажіть, яке ускладнення може виникнути 

при постійному введенні інсуліну в одне місце. 

A Ліподистрофія.   

B Гематома.   

C Флегмона.   

D Абсцес.   

E Склеродермія.   

10. Дівчинці 5 днів. При ранковому туалеті новонародженої дитини 

мама помітила виділення із статевої щілини. Об'єктивно: шкіра рожева, 

грудні залози збільшені до розмірів волоського горіха, кров’янисто-слизові 

виділення із статевої щілини. Дитина активна, виражені фізіологічні 

рефлекси, м’язовий тонус, активно ссе. Вкажіть, для якого захворювання 

характерна дана клінічна картина. 

A Вульвовагініт. 

B Фізіологічної еритеми. 

C Токсичної еритеми. 

D Транзиторної гарячки. 

E Статевого кризу. 

ІІ. Визначити етіологію, клінічні прояви, лікування, профілактику 

везикулопустульозу. 

ІІІ. До ФАПу звернулась мати дитини віком  5 років з харчовим 

отруєнням. Надайте невідкладну допомогу 

  



 

Варіант 3 

1. Мати дівчинки 2 р. скаржиться на зниження апетиту, підвищену 

температуру тіла до 37,5  ْ С, слабкість, млявість дитини. Місяць тому 

перехворіла на ангіну. Протягом останнього тижня  виділяється сеча кольору 

,,м’ясних помиїв”. При огляді: шкіра і видимі слизові оболонки бліді. 

Набряки на обличчі. Мигдалики збільшені, рихлі, t – 37,8  ْ С. Тони серця 

приглушені, ритмічні. Ps – 105/хв. АТ – 100/50 мм рт ст. Над легенями 

вислуховується везикулярне дихання. Вкажіть метод лабораторної 

діагностики для визначення видільної та концентраційної функцій нирок. 

A Аналіз сечі за Аддісом-Каковським. 

B Аналіз сечі за Нечипоренком.   

C Загальний аналіз сечі.   

D Аналіз сечі за Амбурже.   

E Аналіз сечі за Зимницьким.   

2. Хлопчику 3 дні. При переодяганні дитини акушерка помітила на 

пелюшці червонуватий осад, який лишився після сечовипускання. 

Об'єктивно: шкіра рожева, активні рухи кінцівками, виражений м’язовий 

тонус, фізіологічні рефлекси, активно ссе. Кількість сечовипускань - 10 разів 

за добу, сеча темно-цегляного кольору, каламутна. Вкажіть захворювання , 

для якого характерні дані симптоми. 

A Сечокислий інфаркт нирок.   

B Гострий пієлонефрит.   

C Гострий гломерулонефрит.   

D Гострий цистит.   

E Хронічний пієлонефрит.   

3.В медпункт школи звернуся хлопчик 7 років хворий на цукровий 

діабет. Вранці отримав інсулін. Поснідати не встиг. Обєктивно: дитина квола, 

тремор рук, відчуття тривоги, шкіра вкрита холодним потом. Запідозрено 

гіпоглікемічну кому. Вкажіть, з чого слід почати надання невідкладної 

допомоги. 

A Дати дитині гарячого солодкого чаю. 

B Ввести 40% розчину глюкози внутрішньовенно. 

C Заспокоїти дитину, ввести протисудомні препарати в/м. 

D Дати дитині заспокійливі засоби. 

E Положити дитину на кушетку, зігріти грілками. 

 

4. До ФАПу звернулась мати з дитиною 6 років, яка перенесла гостру 

вірусну інфекцію. На третій день після хвороби на шкірі нижніх кінцівок 



з’явилася поліморфна, симетрично розташована геморагічно-папульозна 

висипка, яка скупчена навколо суглобів. Вкажіть найбільш ймовірний 

діагноз. 

A  Геморагічний васкуліт, шкірна форма.   

B  Лейкоз.   

C  Тромбоцитопенічна пурпура.   

D  Гемофілія.   

E  Менінгококцемія.   

5. Ви працюєте фельдшером на ФАПі До Вас звернулась мати дитини 

віком 3 місяці. Перебуває на штучному вигодовуванні з 1 місяця. Вітамін Д3 

з профілактичною метою не отримувала. При об’єктивному обстеженні 

визначається сплющення і облисіння потилиці, велике тім’ячко 3х3см, краї 

м’які. Вкажіть, причину для якої характерні дані зміни. 

A  Дефіцит вітаміна В12.   

B Дефіцит заліза.   

C Дефіцит вітаміна Д.   

D Гіпервітаміноз Д.   

E  Дефіцит вітаміна С. 

6. Дитина віком 5 років знаходилась на подвір’ї. Раптово стан дитини 

погіршився, з’явився набряк очей, губ. Права гомілка набрякла, 

гіперемійована, візуалізується укус комахи. Вкажіть першочергові дії в 

даному випадку. 

A Накласти джгут на гомілку. 

B Ввести адреналін. 

C Ввести преднізолон. 

D Ввести глюкозу. 

E Ввести анапрелін. 

7. У пологовому будинку при проведенні ранкового туалету 

новонародженій дитині м/с виявила у дитини під час крику ціаноз губ і 

кінцівок. Відомо, що при аускультації серця вислуховується систолічний 

шум у ІІІ-ІV м/р зліва. Мати дитини під час І триместру вагітності  приймала 

самовільно антибактеріальні препарати. Вкажіть захворювання, для якого 

характерні такі проблеми. 

A Дефект міжшлуночкової  перегородки. 

B Дефект міжпередсердної  перегородки. 

C Тетрада Фалло. 

D Тептада Фалло. 

E Транспозиція магістральних судин. 



8. Ви фельдшер ФАПу, прийшли до дитини 4-х років на другий день 

захворювання. Діагноз встановлений лікарем: ГРВІ, кір. При огляді: 

температура тіла 39,4  ْ С, виражені катаральні явища, симптоми, що 

підтверджують кір. Вкажіть симптом, який характерний для даного 

захворювання . 

A Білі дрібні плями на слизовій щік.   

B Збільшення задньошийних лімфатичних вузлів.   

C Свербіж шкіри.   

D Везикулярний висип на шкірі.   

E Біло-сірі плівки на мигдаликах.  

9. На прийомі мати з дитиною 2 місяців знаходиться на природному 

вигодовуванні, скаржиться на неспокій дитини, зменшення сечовипускань. 

Дитина від І вагітності, І пологів, маса при народженні 3000г., зріст-52 см. 

При обстеженні об’єктивних патологічних змін не виявлено. Вкажіть 

найдоцільніші дії медичної сестри. 

A Вимірювання зросту. 

B Вимірювання окружності голови. 

C Вимірювання окружності грудей клітини. 

D Вимірювання окружності живота. 

E Контрольне зважування. 

10. У відділенні медсестра звернула увагу на дитину у якої виник напад 

спазматичного кашлю під час якого з’явився ціаноз та оддутловатість 

обличчя, очі гіперемийовані, наприкінці кашлю відбулось виділення 

склоподібного харкотиння, та мимовільне сечовипускання. Вкажіть 

лабораторне дослідження, на які повинна направити медсестра. 

A Бактеріологічне дослідження. 

B Загальний аналіз крові. 

C Загальний аналіз сечі. 

D Рентген органів грудної клітини. 

E ЕКГ дослідження. 

ІІ. Визначити етіологію, клінічні прояви, лікування, профілактику 

катарального омфаліту. 

ІІІ. Ви працюєте фельдшером на ФАПі. До Вас звернулась мати 

дівчинки віком 9 місяців. Медсестра провела антропометрию зріст 70см., 

вага 7050гр..  Маса при народженні 3100гр. Розрахуйте ступень гіпотрофії у 

даної дитини. 

  



 

Варіант 4 

1. Ви фельдшер ФАПу. Вас викликали до дитини. У новонародженої 

дитини на 7-й день життя на шкірі живота, кінцівок з’явились пухирці 

розміром 0,5см з червоною облямівкою, наповнені серозно-гнійним вмістом. 

Вкажіть захворювання, для якого характерні  дані симптоми. 

A  Пухирчатка  новонародженого.   

B Везикулопустульоз.   

C Попрілості.   

D Ексудативно-катаральний діатез.   

E Ексфоліативний дерматит.  

2. Дитині 12 років, захворіла гостро t-38  ْ С, слабкість, біль у животі та 

попереку, дизурічні прояви.Сеча мутна. Два тижні тому перенесла лакунарну 

ангіну. Вкажіть, з якого аналізу доцільніше починати обстеження дитини. 

A Загальний аналіз сечі.   

B Аналіз сечі по Нечипоренко.   

C Аналіз сечі по Земницькому.   

D Посіву сечі на стерильність.   

E Аналізу сечі на цукор.    

3. Дитина 4-х років скаржиться на сильний свербіж в ділянці ануса, 

який виникає вночі. При огляді шкіра в області ануса не змінена, чиста. 

Вкажіть, яке захворювання дозволяють запідозрити дані симптоми. 

A Токсоплазмоз.   

B Дерматит.   

C Аскаридоз.   

D Попрілості.   

E Ентеробіоз.   

4. У дитини 2-х років температура тіла 39  ْ С, слизова ротової 

порожнини гіперемійована, з білувато-жовтими бляшками оточеними 

червоним вінчиком. Вкажіть, яке захворювання дозволяють запідозрити дані 

симптоми. 

A Виразковий стоматит.   

B Афтозний стоматит.   

C Катаральний стоматит.   

D Ангулярний стоматит.   

E Кандидозний стоматит.   

5. У дитини 5-місячного віку, хворої на рахіт, під час крику раптово 

наступила зупинка дихання, через декілька секунд дихання відновилося, вдих 



супроводжувався “півнячим криком”. Вкажіть захворювання, для якого 

характерні дані симптоми. 

A Еклампсії.    

B Кашлюку.   

C Асфіксії.   

D Ларингоспазм.   

E Карпопедального спазму.   

6.У дитини хвороба почала спостерігатися на другому році життя, коли 

мати помітила появлення великих синців та незначні травми. В стаціонар 

дитина поступила з крововиливом у колінний суглоб. Вкажіть найбільш 

імовірний діагноз. 

A Гемофілія.   

B Ревматичний артрит.   

C Ревматоїдний артрит.   

D Тромбоцитопенічна пурпура.   

E Геморагічний васкуліт.   

7.Ви працюєте фельдшером на ФАПі. У дитини трьохмісячного віку в 

природних складках виникли попрілості, в тім’яній ділянці голови–себорейні 

лусочки. Вкажіть захворювання, на яке вказують дані симптоми. 

A Ексудативно-катаральний діатез.   

B Нервово-артритичний діатез.   

C Лімфатико-гіпопластичний діатез.   

D Гіпокальціємічний синдром.   

E Гіповітаміноз. 

8. Ви працюєте медсестрою у пологовому будинку. Після народження 

спостерігають жовтяничне забарвлення навколоплідних вод і пуповини, 

жовтяниця у дитини швидко зростає. У матері резусфактор (-), у дитини (+). 

Вкажіть найбільш ймовірний діагноз. 

A Фізіологічний жовтяниці.   

B Набряковій формі гемолітичної хвороби новонародженого.   

C Анемічній формі гемолітичної хвороби новонародженого.   

D Жовтяничній формі гемолітичної хвороби новонародженого.   

E Кон’югаційній жовтяниці. 

9.В маніпуляційному кабінеті медсестра внутрішньовенно вводила 

лікарський засіб Бітум. Раптово під час введення стан дитини різко 

погіршився, шкіра й слизові оболонки бліді. В області губ, очей, шиї, вух 

бліді щільні еліптичні  набряки. Вкажіть першочергові дії в даному випадку. 

A Ввести адреналін. 

B Ввести тавегіл. 



C Ввести преднізолон. 

D Ввести гідрокартізон. 

E Припинити введення лікарського засобу. 

10. Ви працюєте медсестрою у пологовому будинку. При огляді 

новонародженої дитини на шкірі голови, тулуба і кінцівок, у природних 

складках шкіри виявлені дрібні гноячкові висипання розміром від зерен 

проса до горошини. Спостерігаються порушення загального стану, 

послаблення активності ссання, зригування, зменшення маси тіла. Вкажіть 

збудник, який найчастіше викликає дане захворювання. 

A Сальмонела.   

B Стрептокок.   

C Кишкова паличка.   

D Стафілокок.   

E Синьогнійна паличка. 

ІІ. Визначити етіологію, клінічні прояви, лікування, профілактику 

везикулопустульозу. 

ІІІ.  Визначте ступень гіпотрофії. Ви працюєте фельдшером на ФАПі. 

До Вас звернулась мати дівчинки віком 8  місяців.Акушерка провела 

антропометрию зріст 70см., вага 6000гр..  Маса при народженні 4100гр. 

Розрахуйте ступень гіпотрофії у даної дитини. 

  



 

Варіант 5 

1. Ви праюєте фельдшером на ФАПі. До Вас звернулась мати дитини з 

скаргами: У дитини 2-х місяців у пахвинній ділянці спостерігається 

гіперемована мокнуча поверхня шкіри, внаслідок злиття ерозій. Вкажіть 

захворювання, яке можна запідозрити. 

A Попрілості ІІІ ступеня.   

B Пухирчатка.   

C Пітниця.   

D Везикулопустульоз.   

E Попрілості І ступеня.   

2. Ви працюєте фельдшером на ФАПі. До Вас звернулась мати дитини 

віком 6 місяців. При обстеженні: виражена асиметрія голови, плоска 

потилиця, збільшені тім'яні та лобні горби; грудна клітка деформована, 

самостійно не сидить. Вкажіть, для якого захворювання характерні дані 

симптоми. 

A Спазмофілія.   

B Рахіт.   

C Нервово-артретичний діатез.   

D Аномалії розвитку кісткової системи.   

E  Ексудативно-катаральний діатез. 

3. У дитини 3р., яка відвідує дитячий садок, порушився сон, з’явилась 

дратівливість, біль у животі, свербіж у періанальних складках, особливо в 

ночі. Для обстеження медсестра виписала направлення на зіскоб на 

ентеробіоз. Вкажіть найраціональнішу пораду матері перед обстеженням. 

A Не проводити  гігієнічну ванну. 

B Дати дитині пірантел. 

C Обстеження проводиться натще. 

D Одягнути на ніч чисті трусики. 

E Не давати медичні препарати. 

4. У дитини шести місяців субфебрильна температура тіла. В 

загальному аналізі сечі визначається білок, лейкоцитів 60-80 в п/з. Вкажіть 

захворювання, при якому спостерігається такий стан.  

A Гострому пієлонефриті.   

B Гострому гломерулонефриті.   

C Злоякісному гломерулонефриті.   

D Уратній нефропатії.   

E Хронічному гломерулонефриті.   



5. У дитини двох років гостро розвинувся набряк по всьому тулубі. 

Систолічний артеріальний тиск 140мм.рт.ст., діурез різко знижений. Вкажіть 

показники аналізу сечі, які будуть характерними для такого стану. 

A  Глюкозурія.   

B Піурія, бактеріурія.   

C Оксалатурія.   

D Макрогематурія  

E Альбумінурія.  

6. До вас звернулась мати 7-річного хлопчика, у якого після 

перенесеної ангіни через три тижні з’явилась загальна слабкість, в’ялість, 

погіршився почерк, змінилась хода, порушилась координація рухів. Вкажіть 

захворювання, для якого характерні дані симптоми. 

A Про анемію.   

B Про вади серця.   

C Про ревматизм.   

D Про пневмонію.   

E Про малу хорею. 

7. Ви працюэте фельдшером на ФАПі. У дівчинки 6 міс., яка з 3 міс. 

перебуває на штучному вигодовуванні коров’ячим молоком, при введенні в 

раціон жовтка з'явився плямисто-папульозний висип по всьому тілу, на 

щоках–гіперемія, мокнуття. Вкажіть захворювання, для якого характерні дані 

симптоми. 

A  Ексудативно-катарального діатезу.   

B Скарлатини.   

C Кору.   

D Краснухи.   

E Визикулопустульозу. 

8. Ви працюєте на ФАПі. До Вас звернулась мати дитини 3-х років, яка 

4 дні тому захворіла на ГРВІ. Скаржиться, що дитина стала неспокійна, 

відмовляється від їжі, спостерігається слинотеча, температура піднялася до 

38,1  ْ С. Вкажіть клінічний діагноз, для якого така симптоматика найбільш 

вірогідна. 

A  Ангіна.   

B Проста диспепсія.   

C Стоматит.   

D Риніт.   

E Загострення хронічного гастриту.   



9. У дитини при огляді шкіри та волосистої частини голови висип у 

вигляді червоних плям, папул, пухирців. Лікар діагностував вітряну віспу. 

Вкажіть, яким розчином  Ви порекомендуєте обробляти елементи висипу. 

A 96% cпиртом.    

B 5% фурациліном.   

C 3% пероксидом водню.   

D 3% йодом.   

E 1% бриліантовим зеленим.   

10.Ви працюєте фельдшером на ФАПі. Проведена планова проба 

Манту. Після оцінювання проби Манту через 72 год у дитини 7 років, 

виявлено інфільтрат у діаметрі 3мм. Визначте результати проведення 

туберкулінодіагностики. 

A Позитивна реакція.    

B Негативна реакція.   

C Сумнівна реакція.   

D Гіперергічна реакція.   

E Реакція не визначена.  

ІІ. Визначити етіологію, клінічні прояви, лікування, профілактику 

рахіту. 

ІІІ. Ви працюєте фельдшером на ФАПі. Дайте оцінку фізичного 

розвитку дитини  віком 4 місяці. Маса при народженні 2500г, зріст-53 см. 

Дитина знаходиться на природному вигодовуванні. Розрахуйте масу і зріст 

відповідно даної дитини. 

  



 

Варіант 6 

1.На прийомі мати дитини віком 2 місяці, яка знаходиться на 

природному вигодовуванні скаржиться на неспокій дитини після годування. 

Загальний стан дитини не порушений. Вага при народженні 2700г. На 

момент-обстеження 3500г. Вкажіть найдоцільнішу тактику фельдшера. 

A Переведення дитини на змішане вигодовування. 

B Переведення дитини на штучне вигодовування. 

C Введення дитині прикормів. 

D Введення дитині соків. 

E Змінити дитині регулярне годування. 

2. У дитячій лікарні в кімнаті відпочинку у дитини віком 3 роки Ви 

виявили ціаноз шкіри, інспіраторну задишку, яка супроводжується шумним 

вдихом. Об’єктивно: дитина злякана, руками вказує на ротову порожнину (Ps 

збережений). Відомо, що під час гри дитині в ротову порожнину потрапило 

стороннє тіло. Вкажіть першочергові дії в даному випадку. 

A Проведення аспірації вмісту трахеобронхіального дерева. 

B Забезпечення прохідності дихальних шляхів. 

C Проведення штучної вентиляції легень. 

D Проведення прямого масажу серця. 

E Проведення лікувальної гіпотермію. 

3. До ФАПу звернулась мати з дитиною 6 років зі сгаргами на 

погіршення стану дитини Обєктивно: симптоми інтоксикації, геморагічні 

симетричні висипи на кінцівках, припухлість та болючість суглобів, біль в 

животі. Вкажіть найбільш ймовірний діагноз. 

A Гемофілія.   

B Хвороба Верльгофа.   

C Ревматизм.   

D Геморагічний васкуліт.   

E Тромбоцитопенічна пурпура.   

4.  Ви працюєте медсестрою у пологовому будинку У новонародженої 

дитини важкий стан, вона млява, рефлекси знижені, випинання великого 

тім’ячка, симптом Грефе позитивний. Вкажіть захворювання, на яке 

вказують дані симптоми. 

A  Внутрішньочерепна пологова травма.   

B Сепсис.   

C Асфіксія 3 ступеня.   

D Гемолітична хвороба.   

E Асфіксія 2 ступеня.   



5.  Ви працюєте фельдшером на ФАПі. До Вас звернулась мати дитини 

хворої на рахіт. Дитина 9 міс. отримує відеїн-3 протягом 6 місяців, після чого 

з’явилось блювання, зниження апетиту, напади клоніко-тонічних судом. 

Визначте  стан, який розвинувся у дитини. 

A  Гіпервітаміноз Д.   

B Нейтротоксикоз.   

C Токсикоз з ексикозом.   

D Інфекційно-токсичний шок.   

E Гіпокальциємічний синдром.  

6. У пологовому будинку медсестра ввела вакцину БЦЖ дитині віком 3 

роки. Через 5 хвилин після введення вакцини стан дитини різко погіршився. 

Дитина втратила свідомість, шкірні покриви бліді, акроціаноз, ціаноз 

слизової оболонки. Дихання шумне, пульс слабкий, ниткоподібний, АТ-

50/30мм рт. ст. Вкажіть препарат для надання невідкладної допомоги. 

A адреналін. 

B корглюкону. 

C парацетомолу. 

D еуфіліну. 

E гемодез. 

7.Ви прийшли  до дитини віком 15 днів. Мати скарг не пред'являє. При 

огляді дитина активна. Шкіра блідо-рожевого кольору, в ділянці шиї та 

передньої поверхні грудної клітки на фоні гіперемії дрібнокрапкові 

висипання, деякі з них заповнені білим вмістом. Температура тіла 36,6  ْ С. В 

кімнаті температура повітря 28  ْ С. Вкажіть найбільш ймовірний діагноз. 

A  Пухирчатка.   

B Везикулопустульоз.   

C Пітниця.   

D Псевдо фурункульоз.   

E Попрілості.   

8. Ви працюєте фельдшером на ФАПі. При відвідуванні хворої дитини 

3-х років Ви виявили, що температура тіла дитини 38,3  ْ С, “зірковий” 

геморагічний висип на тілі, блювота, ригідність м’язів потилиці. Вкажіть 

захворювання, на яке вказують дані симптоми. 

A Менінгококцемія.   

B Мала хорея.   

C Туберкульозний менінгіт.   

D Геморагічний васкуліт.  

E Еклампсія.   



9. . Ви працюєте фельдшером на ФАПі. До Вас звернулась мама з 

дитиною 4-річного віку При огляді: рожева папульозна висипка по всьому 

тілу. Елементи висипки не зливаються. При об’єктивному обстеженні у 

хлопчика виявлені збільшені задньошийні, потиличні, підщелепні 

лімфовузли, які при пальпації щільні, рухомі, дещо болючі, шкіра над ними 

не змінена. Зі сторони інших органів та систем патології не виявлено. 

Вкажіть,  захворювання, для якого характерні дані симптоми. 

A Кір.   

B Скарлатина.   

C Краснуха.   

D Вітряна віспа.   

E Епідемічний паротит.   

10. . Дитині 1 рік. При огляді температура тіла 39,5°С, шкіра червона, 

гаряча на дотик. Вкажіть, яка перша дія фельдшера при наданні допомоги 

дитин. 

A Провести фізичні методи охолодження.    

B Ввести 50\% розчин анальгіну.    

C Ввести літичну суміш.   

D Ввести 0,25\% розчин дроперидолу.    

E Ввести 1\% розчин дімедролу.   

ІІ. Визначити етіологію, клінічні прояви, лікування, профілактику 

спазмофілії. 

ІІІ. До Вас звернулась мати дитини віком 3 роки,яка знаходилась в 

сільській місцевості. Раптово стан дитини погіршився, з’явився набряк очей, 

губ. Права гомілка набрякла, гіперемійована, візуалізується укус комахи. 

Надайте невідкладну допомогу при анафілактичному шоці. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Варіант 7 

1. Ви працюєте фельдшером на ФАПі. До Вас звернулась мати дитини 

двох років і поскаржилась Вам, що у дитини приступи кашлю частіше вночі. 

При огляді дитини ви спостерігаєте спазматичний кашель з рипризами. 

Вкажіть захворювання, для якого характерна така симптоматика. 

A Ексудативний плеврит.  

B Крупозну пневмонію.   

C Бронхіальну астму.   

D Вогнищеву пневмонію.   

E  Кашлюк.    

2 У пологовому будинку при проведенні ранкового туалету 

новонародженої дитини медична сестра виявила у дитини під час крику 

ціаноз губ і кінцівок (ЧСС 150/хв.,). Відомо, що у дитини вроджена вада 

серця. Вкажіть, на яке дослідження потрібно направити дитину. 

A Ехо КГ (ехокардіографія). 

B Загальний аналіз крові. 

C УЗО серця. 

D Загальний аналіз сечі. 

E Рентгенографія органів грудної клітки. 

3. До Вас звернулась мати з дитиною 4 років зі скаргами на млявість 

дитини, втомлюваність, погіршення апетиту (дитина їсть крейду). 

Об’єктивно: шкіра суха, волосся тускле, частота серцевих скорочень 

підвищена, розлад випорожнень, збільшення печінки та селезінки. Вкажіть, 

на яке обстеження повинна направити фельдшер дитину. 

A Загальний аналіз крові ( визначення Нb та кольорового 

показника). 

B Загальний аналіз сечі(визначення питомої ваги). 

C Загальний аналіз крові (визначення лейкоцитів). 

D Біохімічний аналіз крові(визначити АПТ, АСТ). 

E Визначення кількості тромбоцитів. 

4. Ви працюєте фельдшером на ФАПі. До Вас звернулась мати дитини. 

Дитині 3 місяці. На грудному вигодовуванні. Під час активного патронажу 

виявилено у дитини підвищену пітливість, особливо в ділянці потилиці, 

симптом “облисіння потилиці”, підвищену подразливість, неспокій, 

податливість країв великого тім’ячка. Помірний краніотабес. Вкажіть, для 

якого захворювання характерні дані симптоми. 

A  Аномалія розвитку кісток.   

B Пневмонія.   

C Гідроцефалія.   



D Гостре респіраторне захворювання.   

E Рахіт.   

5. Ви праюєте фельдшером на ФАПі. До Вас звернулась мати дитини з 

скаргами: у новонародженої дитини появились дрібні гнійничковиі 

висипанння на шкірі голови, тулуба, кінцівок і у природних складках шкіри. 

Вкажіть захворювання, для якого характерні дані симптоми. 

A Везикулопустульоз.   

B Пухирчатка.   

C Вітряна віспа.   

D Попрілості.   

E Пітниця.  

6. . Ви працюєте медсестрою у пологовому будинку. Після народження 

у дівчинки при обстеженні був виявлений крововилив на голові, який не 

виходить за межі однієї кістки, не пульсує, не болить. Вкажіть найбільш 

ймовірний діагноз. 

A  Кефалогематома.   

B Пологова пухлина.   

C Пухирчатка новонародженого.   

D Септико піємія.   

E Внутрішньочерепна травма. 

7. Ви фельдшер на ФАПі. У сільській школі у класі зареєстровано 

випадок дифтерії. Вкажіть діагностичне дослідження, яке необхідно провести 

дітям. 

A  Загальний аналіз сечі.  

B Біохімічне дослідження крові.   

C Змив із зіву на вірус.   

D Загальний аналіз крові.   

Е Мазок із зіву і носа на ВL.   

8. Ви працюєте медсестрою у пологовому будинку. У дитини 2 років 

вночі спостерігається напад спазматичного кашлю, який супроводжується 

репризами. Закінчується напад відкашлюванням в’язкого склоподібного 

харкотиння. На вуздечці язика виразка. Вкажіть препарат, який 

найдоцільніше застосувати для попередження даного захворювання. 

A Вакцина АДП.   

B Анатоксин АКДП.   

C Анатоксин АП.   

D Вакцина БЦЖ.   

E G-глобулін.   



9. Ви працюєте фельдшером на ФАПі. До Вас звернулась мати дитини 

віком 1рік.  Вкажіть дозу 50% розчину анальгіну дитині при гіпертермічному 

синдромі. 

A 1 мл/рік життя.   

B 0,1 мл/кг.   

C 0,1 мл/рік життя.   

D 1 мл/кг.   

E 0,2 мл/рік життя.   

10. Ви працюєте фельдшером на ФАПі. До Вас звернулась мати дитини 

віком 1рік.   Вкажіть, який лікарський засіб внутрішньовенно вводять для 

надання допомоги дитині під час приступу стенозуючого ларинготрахеїту. 

A 2,4% розчин еуфіліну.   

B 5% розчин  глюкози.  

C 24% розчин еуфіліну.   

D 50% розчин анальгіну.    

E 5% розчин новокаїну. 

ІІ. Визначити етіологію, клінічні прояви,  лікування, догляд,  

профілактику катарального діатезу. 

ІІІ.Ви  працюєте у пологовому будинку. З метою активної 

профілактики туберкульозу проводили введення вакцини БЦЖ. Раптово стан 

дитини погіршився, на місці інєкції зявився набряк, почервоніння. Надайте 

невідкладну допомогу при анафілактичному шоці. 

  



  

Варіант 8 

1. Ви працюєте фельдшером на ФАПі. До Вас звернулась мати дитини 

зі скаргами: у 5-річної дитини на шкірі обличчя, волосистій частині голови 

плями, дрібні папули та везикули (пухирці). Везикули мають овальну форму, 

різну величину, розміщуються на неінфікованій основі. Стінки везикул 

напружені, блискучі, вміст прозорий. Окремі пухирці мають пупкоподібні 

вдавлення. Вкажіть захворювання, для якого такі симптоми найхарактерніші. 

A Вітряної віспи.   

B Скарлатини. 

C Кору.   

D Краснухи.   

E Менінгококової інфекції. 

2. Ви прийшли на патронаж до дитини 8 днів. Мама скаржиться, що 

дитина стала неспокійна, погано бере груди. При огляді: на язику та слизовій 

оболонці щік білі налети у вигляді згустків молока. Вкажіть найбільш 

ймовірний діагноз. 

A  Кандидозний стоматит.   

B Катаральний стоматит.   

C Афтозний стоматит.   

D Виразковий стоматит.   

E  Медикаментозний стоматит. 

3. Ви працюєте медсестрою у пологовому будинку. У новонародженої 

дитини 3-х днів на шкірі тулуба з’явилися міхурці з серозним та гнійним 

вмістом; загальний стан не порушений. Вкажіть захворювання, для якого 

характерні дані симптоми. 

A Везикулопустульоз.   

B Пухирчатка.   

C Ексфоліативний дерматит.   

D Попрілості.   

E  Гемолітична хвороба. 

4. Під час патронажу новонародженої дитини віком 14 днів виявлено, 

що пупкова ранка волога з серозним виділенням. Загальний стан дитини не 

порушений. Температура тіла 36.8  ْ С.  Вкажіть захворювання, для якого 

характерні дані симптоми. 

A Сепсис.    

B Флегмонозний омфаліт.   

C Катаральний омфаліт.   

D Пухирчатка новонародженого.   



E Везикулопустульоз. 

5. Ви працюєте фельдшером на ФАПі. До Вас звернулась мати дитини 

У дитини 3 міс. спостерігаються блідість шкіри, підвищена пітливість, 

неспокій, м’які краї великого тім’ячка, розм’якшення потиличної кістки. 

Вкажіть захворювання, на яке вказують дані симптоми. 

A  Рахіт.   

B Спазмофілію.    

C Гіпервітаміноз Д.   

D Гіпотрофію.   

E Аномалії конституції.  

6. Дитина народилася від першої вагітності, перших швидких пологів, з 

масою тіла 4200г, двійним обертом пуповини. стан по шкалі Апгар 3-4 бали. 

Вперше приклали до грудей на 5-тудобу. Під час годування припинилося 

дихання, шкірні покриви набули цианотичного кольору. Вкажіть, які 

першочергові реанімаційні дії акушерки. 

A Закритий масаж серця двома долонями.   

B Штучна вентиляція легенів рот – рот 25 в 1 хв.   

C Штучна вентиляція легенів рот – ніс 40 в 1 хв.   

D Закритий масаж серця однією долонею.   

E Відсмоктати слиз з ротоглотки. 

7. Дівчинці 5 днів. При ранковому туалеті новонародженої дитини 

мама помітила виділення із статевої щілини. Об'єктивно: шкіра рожева, 

грудні залози збільшені до розмірів волоського горіха, кров’янисто-слизові 

виділення із статевої щілини. Дитина активна, виражені фізіологічні 

рефлекси, м’язовий тонус, активно ссе. Вкажіть, для якого захворювання 

характерна дана клінічна картина. 

A Статевого кризу.   

B Фізіологічної еритеми.   

C Токсичної еритеми.   

D Транзиторної гарячки.   

E Вульвовагініту.   

7. До Вас звернулась мати з десятимісячною дитиною з діагнозом ГРВІ. 

Вночі стан дитини погіршився, температура підвищилась до 39,2  ْ С, 

відмовляється від грудей, різко збуджена. При натискуванні на козелок 

плаче.  Вкажіть захворювання, для якого характерні дані симптоми. 

A Гострий середній отит.   

B Стенозуючий ларинготрахеїт.   

C Пневмонія.   

D Справжній круп.   



E Гострий бронхіт.   

8. Ви прийшли на патронаж до хворої дитини 1 року, в якої 

температура 39,6  ْ С, кашель, риніт. Вкажіть, який препарат ви 

порекомендуєте для зниження температури. 

A Парацетамол.   

B Ацетилсаліцилова кислота.   

C Тетрациклін.   

D Сібазон.   

E Ампіцилін..  

9. У дитини двох років гостро розвинувся набряк по всьому тулубі. 

Систолічний артеріальний тиск 140мм.рт.ст., діурез різко знижений. Вкажіть, 

які показники аналізу сечі будуть характерними для такого стану. 

A Піурія.    

B Макрогематурія. 

C Оксалатурія.   

D Глюкозурія.   

E Альбумінурія.   

10. Хворому 10 років. Скаржиться на част сечовипускання, біль у 

животі, нудоту, блювання, підвищення температури тіла до 38,8  ْ С. 

Обєктивно: блідість шкіри, набряки повік, позитивний симптом 

постукування справа. Вкажіть правила забору сечі для загального аналізу. 

A Провівши туалет зовнішніх статевих органів ранком, натще, 

першу порцію сечі випускають, другу беруть на аналіз, третю випускають. 

B Для аналізу збирають добову сечу.   

C Після туалету зовнішніх статевих органів сечу збирають в три 

склянки.   

D Попередньо провівши очисну клізму, збирають середню порцію 

сечі. 

ІІ. Визначити етіологію, клінічні прояви, лікування, догляд, 

профілактику сечового діатезу. 

ІІІ. Ви фельдшер ФАПу. До Вас звернулась мати дитини, яка хворіє на 

цукровий діабет віком 5 років, зі скаргами на порушення свідомості у 

дитини, блідість, та сухість шкіри, різкий запах ацетону у повітрі. Надайте 

невідкладну допомогу. 

  



 

Варіант 9 

1. Ви працюєте фельдшером на ФАПі. До Вас звернулась мати дитини. 

У дівчинки 4 років при обстеженні виявлені плямисто-папульозний висип на 

шкірі тулуба та кінцівок, енантема, плями Бельського-Філатова-Копліка. 

Вкажіть, на яке захворювання вказують такі симптоми. 

A  Діатез.  

B Скарлатина.   

C Червона висипка.   

D Вітряна висипка.   

E  Кір. 

2.Ви працюєте фельдшером на ФАПі. До Вас звернулась мати дитини. 

В дитини 5-ти місяців, хворої на рахіт, під час крику з’являється 

короткочасна зупинка дихання. Вкажіть захворювання, для якого характерні 

дані симптоми. 

A Кашлюк.   

B Карпопедальний спазм.   

C Еклампсія.   

D Ларингоспазм.   

E Асфіксія.   

3. Ви працюєте фельдшером на ФАПі. До Вас звернулась мати дитини. 

У дитини 4-х місяців, яка з 2-х місяців переведена на штучне вигодовування, 

з’явились ознаки рахіту І ст. Вкажіть, яку з фізіотерапевтичних процедур 

раціонально застосовувати. 

A Опромінювання УФО.   

B Опромінювання лампою Солюкс.   

C Електрофорез з Са на коміркову зону.   

D УВЧ терапію.   

E Місцеве УФО на потиличну ділянку голови.   

4.Вас викликали до дитини віком 6 років. Скарги на підвищення 

температури тіла до 39  ْ С, головний біль з переважною локалізацією в 

ділянці чола та очей, ломоту по всьому тілу, біль у м’язах, суглобах, 

попереку. Хворіє 2-й день. Спостерігається закладання носа, покашлювання. 

Вкажіть, для якого захворювання характерні дані клінічні симптоми.  

A Грипу.   

B Гострого бронхіту.   

C Гострої пневмонії.   

D Трахеобронхіту.   

E Ларинготрахеїту.   



5. Ви працюєте у таборі відпочинку дітей дошкільного віку, який 

розташований в лісі. Під час прогулянки дитину 5-ти років вкусила оса в 

ділянку обличчя. Через пів години дитина почала скаржитись на головний 

біль, головокружіння, з’явилась задишка. Вкажіть, яку невідкладну допомогу 

Ви повинні надати дитині. 

A Ввести в/ м’язево 50% розчин анальгіну.  

B Викликати швидку допомогу і госпіталізувати дитину в лікарню.   

C Напоїти дитину солодким чаєм.   

D Ввести в/ м’язево розчин сульфату магнію25%.    

E Покласти холод на місце укусу і розпочати обколювати розчином 

адреналіну 0,1% розведеним розчином хлориду натрію.   

6. До Вас звернулась мати дитини віком 4 років. Її дитина стала 

дратівливою, погано спить, скаржиться на біль у животі, погіршився апетит, 

з’явився свербіж в ділянці заднього проходу. Вкажіть захворювання, для 

якого характерні дані симптоми. 

A Аскаридоз.   

B Трихоцефальоз.   

C Діатез.   

D Ентеробіоз.  

E Ентерит.   

7. Дитина 9 р. скаржиться на слабкість, головний біль, біль за 

грудиною, сухий кашель. Об’єктивно: шкіра бліда, t-38,8  ْ С. При 

аускультації легень вислуховується жорстке дихання, з обох боків сухі та 

різнокаліберні вологі хрипи, кількість яких після кашлю зменшується. 

Перкуторно: над легенями ясний легеневий звук. Рентгенологічно: 

симетричне посилення легеневого малюнка, розширення коренів легень. 

Вкажіть захворювання, для якого характерні дані симптоми. 

A Бронхіальна астма.   

B Гостра пневмонія.   

C Гострий бронхіоліт.   

D Гострий бронхіт.   

E Гострий ларинготрахеїт.   

8. При огляді новонародженого хлопчика на 6-й день життя 

спостерігається нагрубання грудних залоз до розмірів волоського горіха. Під 

час натискання з них виділяється незначна кількість молочного кольору 

рідини. Дитина доношена. Маса тіла при народженні 3600г, довжина тіла 

52см., народилась від І фізіологічних пологів. Вкажіть найдоцільнішу пораду 

матері з догляду за дитиною. 

A Видавити секрет грудних залоз.   



B Обробити спиртом.   

C Накласти зігрівальний компрес.   

D Накласти суху повязку на грудні залози.   

E Дати тепле пиття.  .  

9. Дитині 12 років, захворіла гостро t-38  ْ С, слабкість, біль у животі та 

попереку, дизурічні прояви. Сеча мутна. Два тижні тому перенесла 

лакунарну ангіну. Вкажіть, з якого аналізу доцільніше починати обстеження 

дитини. 

A Аналіз сечі по Нечипоренко.   

B Загальний аналіз сечі.   

C Аналіз сечі по Земницькому.   

D Посіву сечі на стерильність.   

E Аналізу сечі на цукор.    

10. До ФАПу звернулась мати з дитиною 6 років яка перенесла гостру 

вірусну інфекцію. На третій день після хвороби на шкірі нижніх кінцівок 

з’явилася поліморфна, симетрично розташована геморагічно-папульозна 

висипка, яка скупчена навколо суглобів.  Вкажіть захворювання, для якого 

характерні дані симптоми. 

A Геморагічний васкуліт, шкірна форма.   

B Лейкоз.   

C Тромбоцитопенічн пурпура.   

D Гемофілія.   

E Менінгококцемія.   

ІІ. Визначити етіологію, клінічні прояви, лікування, профілактику 

гострого гастриту. 

ІІІ. Надайте невідкладну допомогу. Ви працюєте фельдшером на ФАПі, 

до Вас  звернулась дитина віком 9 років зі скаргами на слабкість, почуття 

страху пітливість,тремор кінцівок. Відомо, що дитина хворіє на цукровий 

діабет. Надайте невідкладну допомогу при гіпоглікемічному стані. 

  



 

Варіант 10 

1. У дитини 8 років скарги на виражену загальну слабкість, високу 

температуру, болі в горлі. При огляді горла мигдалики збільшені, покриті 

сірим нальотом, який поширюється на м’яке піднебіння і важко знімається 

шпателем. Вкажіть,  захворювання для якого характерні дані симптоми.  

A Дифтерію.   

B Кашлюк.   

C Скарлатину.   

D Ангіну.   

E Паротит.   

2. На прийомі дитина 12 міс. Після огляду педіатра, Ви в кабінеті 

щеплення ввели в/ш в ділянку середньої третини передпліччя 0,1 мл розчину 

туберкуліну (2ТО) за допомогою туберкулінового шприца, після чого 

утворилася “лимонна кірочка”. Вкажіть найдоцільнішу пораду для матері 

дитини. 

A Не мочити місце ін”єкції.   

B Дати тепле пиття.   

C Обмежити кількість випитої рідини.   

D Одноденний ліжковий режим   

E Прийти на перевірку через 4 доби.   

3. Дитині 7 років. Їй треба провести ревакцинацію проти тубезкульозу. 

Вкажіть, яким препаратом акушерка повинна провести ревакцинацію проти 

туберкульозу. 

A Вакциною БЦЖ.   

B Туберкуліном.   

C Вакциною АКДП.   

D Коровою вакциною.   

E Паротитною вакциною.   

4. Ви працюєте фельдшером ФАПу. При огляді дитини , яка 

скаржиться на погане самопочуття, виявлено на шкірі дрібноточковий висип 

на гіперемійованому фоні, малиновий язик, ангіна. Вкажіть, про яке 

захворювання свідчать дані симптоми. 

A Про краснуху.   

B Про скарлатину.   

C Про вітряну віспу   

D Про менінгококову інфекцію.   

E Про кір.  



5. У дитини, яка лікується в відділенні з діагнозом тромбоцитопенія, 

раптово розпочалась носова кровотеча. Вкажіть, яка допомога з боку 

фельдшера буде найбільш доцільна. 

A Посадити дитину, голову опустити вниз, на перенісся покласти 

серветку змочену холодною водою.   

B Дати таблетку вікасолу.   

C Покласти дитину суворо горизонтально і викликати лікаря.   

D Почати вводити в/венно крапельно розчин гемодезу.   

E Покласти дитину на бік, до ніг прикласти грілку.   

6.. Дівчинці 5 днів. При ранковому туалеті новонародженої дитини 

мама помітила виділення із статевої щілини. Об'єктивно: шкіра рожева, 

грудні залози збільшені до розмірів волоського горіха, кров’янисто-слизові 

виділення із статевої щілини. Дитина активна, виражені фізіологічні 

рефлекси, м’язовий тонус, активно ссе. Вкажіть, для якого захворювання  

характерна дана клінічна картина. 

A Фізіологічної еритеми.   

B Статевого кризу.   

C Токсичної еритеми.   

D Транзиторної гарячки.   

E Вульвовагініту.   

7. До Вас звернулась мати з десятимісячною дитиною з діагнозом ГРВІ. 

Вночі стан дитини погіршився, температура підвищилась до 39,2  ْ С, 

відмовляється від грудей, різко збуджена. При натискуванні на козелок 

плаче. Вкажіть, для якого  ускладнення характерні дані симптоми. 

A Гострий середній отит.   

B Стенозуючий ларинготрахеїт.   

C Пневмонія.   

D Справжній круп.   

E Гострий бронхіт.   

8. Дитині 12 років, захворіла гостро t-38  ْ С, слабкість, біль у животі та 

попереку, дизурічні прояви, сеча мутна. Два тижні тому перенесла лакунарну 

ангіну. Вкажіть, з якого аналізу доцільніше починати обстеження дитини. 

A Аналіз сечі за Нечипоренко.   

B Загальний аналіз сечі.   

C Аналіз сечі за Земницьким.   

D Посіву сечі на стерильність.   

E Аналізу сечі на цукор.    



9.Ви прийшли на патронаж до хворої дитини 1 року, в якої температура 

39,6  ْ С, кашель, риніт. Вкажіть, який препарат ви порекомендуєте для 

зниження температури. 

A Ацетилсаліцилова кислота.   

B Парацетамол.   

C Тетрациклін.   

D Сібазон.   

E Ампіцилін..  

10. У пологовому будинку медсестра звернула увагу, що через 2 години 

після народження у дитини з’явилось жовтувате забарвлення шкіри, яке 

інтенсивно наростало. Дитина в’яла, весь час спить, фізіологічні рефлекси 

понижені. Мати О(Ігр.) крові Rh (-), дитина О (І гр.) крові Rh (+). З анамнезу 

відомо,що дитина народилась від четвертої вагітності, друга та третя 

вагітність закінчилась самовільним викиднем. Вкажіть, про яке ускладнення 

медсестра повинна подумати в першу чергу. 

A Внутрічерепна пологова травма.   

B Фізіологічна жовтяниця.   

C Гепатит.   

D Гемолітична хвороба.   

E Анемія.  

ІІ. Визначити етіологію, клінічні прояви, лікування, профілактику 

виразкової хвороби шлунка? 

ІІІ. Надайте невідкладну допомогу. Ви працюєте фельдшером на ФАПі, 

до Вас звернулась мати дитини віком 3 місяці, зі скаргами на судоми. 

Надайте невідкладну допомогу при судомному синдромі? 

  



  

Варіант 11 

1. В приймальне відділення поступила дитина 5 років з харчовим 

отруєнням. Вкажіть, з чого слід почати надання невідкладної допомоги. 

A Постановка очисної клізми.    

B Введення жарознижуючих препаратів.   

C Промивання шлунку.   

D Введення глюкозо-сольових  розчинів внутрішньовенно 

краплинно.   

E Введення десенсибілізуючих препаратів.   

2.Хлопчик 10-ти років, злякавшись забору крові для біохімічного 

дослідження, зблід та знепритомнів. Вкажіть. з якого заходу Ви почнете 

надавати допомогу. 

A Покласти на рівну поверхню, підняти ноги.   

B Бризнути холодною водою на обличчя дитини.   

C Дати вдихнути розчин аміаку.   

D Ввести підшкірно кордіамін.   

E Зігріти грілками.   

3. Ви працюєте фельдшером ФАПу. Дитині, віком 5 місяців, в 

пологовому будинку щеплення БЦЖ не проводилось, в поліклініці зробили 

пробу Манту 2 ТО. Через 72 години відмічалась негативна реакція. Вкажіть, 

яка доза вакцини БЦЖ застосовується для щеплення. 

A 0,1 мл (0,05 мг).   

B 0,5 мл (1 мг).   

C 2 мл (0,1 мг).   

D 0,2 мл (2 мг).   

4. До ФАПу звернулась мати дівчинки 8 років: t тіла 38  ْ С, мигдалики 

збільшені з жовтим нальотом, біль при ковтанні. Вкажіть, яке треба 

обов'язково зробити обстеження. 

A Бактеріологічне дослідження на дифтерійну паличку.   

B Загальний аналіз крові.   

C Загальний аналіз сечі.   

D Загальний аналіз калу.   

E Слиз з носоглотки на віруси.   

5. Дитині 4,5 роки. Скарги на підвищення температури тіла до 38  ْ С, 

появу висипань на тілі. Об’єктивно: на шкірі волосистій частині голови, 

обличчі, тулубі, кінцівках, поліморфний висипу вигляді папул, бурих 

кірочок, везикул. Вкажіть, яке захворювання дозволяють запідозрити дані 

симптоми.  



A Кір.   

B Натуральну віспу.   

C Скарлатину.   

D Вітряна віспу.   

E Менінгококцемію.   

6. У дитини віком 12 років, яка знаходиться на лікуванні в 

ендокринологічному відділенні з діагнозом цукровий діабет, з’явилася 

слабкість, кволість, спрага, сонливість, головний біль, нудота, запах ацетону 

з рота. Вкажіть, до якого аналізу Ви повинні підготувати пацієнта. 

A Сечі за Зимницьким.   

B Сечі за Нечипоренком.  

C Загального аналізу крові.  

D Кров на глюкозу.   

E Сечі на жовчні пігменти. 

7. Ви працюєте медсестрою у пологовому будинку. Після народження 

спостерігають жовтяничне забарвлення навколоплідних вод і пуповини, 

жовтяниця у дитини швидко зростає. У матері резусфактор (-), у дитини (+). 

Вкажіть найбільш ймовірний діагноз. 

A Жовтяничній формі гемолітичної хвороби новонародженого.   

B Набряковій формі гемолітичної хвороби новонародженого.   

C Анемічній формі гемолітичної хвороби новонародженого.   

D Фізіологічний жовтяниці.   

E Кон’югаційній жовтяниці. 

8. Ви прийшли на патронаж до дитини 8 днів. Мама скаржиться, що 

дитина стала неспокійна, погано бере груди. При огляді: на язику та слизовій 

оболонці щік білі налети у вигляді згустків молока. Вкажіть найбільш 

ймовірний діагноз. 

A Виразковий стоматит.    

B Катаральний стоматит.   

C Афтозний стоматит.  

D Кандидозний стоматит.   

E  Медикаментозний стоматит. 

9. Мати дівчинки 2 р. скаржиться на зниження апетиту, підвищену 

температуру тіла до 37,5  ْ С, слабкість, млявість дитини. Місяць тому 

перехворіла на ангіну. Протягом останнього тижня  виділяється сеча кольору 

,,м’ясних помиїв”. При огляді: шкіра і видимі слизові оболонки бліді. 

Набряки на обличчі. Мигдалики збільшені, рихлі, t – 37,8  ْ С. Тони серця 

приглушені, ритмічні. Ps – 105/хв. АТ – 100/50мм рт ст. Над легенями 



вислуховується везикулярне дихання. Вкажіть метод лабораторної 

діагностики для визначення видільної та концентраційної функцій нирок. 

A  Загальний аналіз сечі.   

B Аналіз сечі за Нечипоренком.   

C Аналіз сечі за Зимницьким.   

D Аналіз сечі за Амбурже.   

E Аналіз сечі за Аддісом-Каковським.   

10. До вас звернулась мати 7-річного хлопчика, у якого після 

перенесеної ангіни через три тижні з’явилась загальна слабкість, в’ялість, 

погіршився почерк, змінилась хода, порушилась координація рухів. Вкажіть 

захворювання, для якого характерні дані симптоми. 

A Про малу хорею.   

B Про вади серця.   

C Про ревматизм.   

D Про пневмонію.   

E Про анемію. 

ІІ. Визначити етіологію, клінічні прояви, лікування, профілактику 

гострого бронхіту. 

III. Надайте невідкладнудопомогу. Ви працюєте фельдшером на ФАПі, 

до Вас звернулась мати дитини віком 6-ти років зі скаргами на порушення 

свідомості у дитини. Надайте невідкладну допомогу при колапсі. 



  

Варіант 12 

І 1. У дитини віком 12 років, яка знаходиться на лікуванні в 

ендокринологічному відділенні з діагнозом цукровий діабет, з’явилася 

слабкість, кволість, спрага, сонливість, головний біль, нудота, запах ацетону 

з рота. Вкажіть, до якого аналізу Ви повинні підготувати пацієнта. 

A Кров на глюкозу.   

B Сечі за Зимницьким.   

C Сечі за Нечипоренком.  

D Загального аналізу крові.  

E Сечі на жовчні пігменти. 

2. До Вас звернулась мати дитини віком 10 років. Її дитина хвора на 

цукровий діабет, отримує інсулін. Вкажіть, яке ускладнення може виникнути 

при постійному введенні інсуліну в одне місце. 

A Ліподистрофія.   

B Гематома.   

C Флегмона.   

D Абсцес.   

E Склеродермія.   

3. Дитина 4-х років скаржиться на сильний свербіж в ділянці ануса, 

який виникає вночі. При огляді шкіра в області ануса не змінена, чиста. 

Вкажіть захворювання, яке дані симптоми дозволяють встановити. 

A Дерматит.   

B Ентеробіоз.   

C Аскаридоз.   

D Попрілості.   

E Трихоцефальоз.  

4.Ви фельдшер ФАПу. При відвідуванні хворої дитини 4-х років 

медична сестра виявила, що температура тіла до 39  ْ С, біль у горлі при 

ковтанні, головний біль, нудоту. На гіперемійованому фоні шкіри 

дрібноточковий, яскраво-рожевий висип, носогубний трикутник блідий, язик 

яскраво-червоний, сосочки гіпертрофовані. Вкажіть, для якого захворювання 

характерні дані прояви. 

A Кору.   

B Вітряної віспи. 

C Скарлатини.   

D Краснухи.   

E Сироваткової хвороби.    



5. До Вас звернувся хлопчик 10 років зі скаргами на слабкість, нудоту, 

блювання, біль у надчеревній ділянці та правому підребір’ї, жовтушність 

шкіри. При огляді: жовтяничність склер та слизової оболонки м’якого 

піднебіння, шкіри, печінка збільшена, болюча при пальпації. Вкажіть 

першочергові дії фельдшера. 

A  Введення імуноглобуліну. 

B Термінове повідомлення в СЕС.   

C Огляд контактних.   

D Заключна дезинфекція.   

E Ізоляція дитини.   

6. На диспансерному обліку дитина 1-го року, яка народилась з 

пологовою травмою ЦНС І-ІІ ст. Вакцинація БЦЖ не проводилась. Вкажіть, 

що фельдшер повинен внести в план своїх втручань з приводу підготовки 

пацієнта до проведення вакцинації БЦЖ. 

A Проконтролювати огляд.    

B Підготовку  дитини до «RO»-графії органів грудної клітини.   

C На протязі тижня проведення термометрії ранком і ввечері.   

D Проконтролювати огляд невропатологом. 

Е Проведення проби Манту і оцінка  її результату.   

7. Ви працюєте фельдшером на ФАПі. Дитині 7 років була проведена 

проба Манту. Через 72 години проведені заміри, інфільтрат у діаметрі 17мм. . 

Визначте результати проведення туберкулінодіагностики. 

A Гіперергічна реакція.   

B Негативна реакція.   

C Сумнівна реакція.   

D Позитивна реакція.   

E Реакція не виявлена.   

8. У пологовому будинку медсестра звернула увагу, що через 2 години 

після народження у дитини з’явилось жовтувате забарвлення шкіри, яке 

інтенсивно наростало. Дитина в’яла, весь час спить, фізіологічні рефлекси 

понижені. Мати О(Ігр.) крові Rh (-), дитина О (І гр.) крові Rh (+).З анамнезу 

відомо,що дитина народилась від четвертої вагітності, друга та третя 

вагітність закінчилась самовільним викиднем. Вкажіть, про яке ускладнення 

медсестра повинна подумати в першу чергу. 

A Гемолітична хвороба.   

B Внутрічерепна пологова травма.   

C Фізіологічна жовтяниця.   

D Гепатит.   

E Анемія.  



9. У дитини 2-х років температура тіла 39  ْ С, слизова ротової 

порожнини гіперемійована, з білувато-жовтими бляшками оточеними 

червоним вінчиком. Вкажіть, про яке захворювання фельдшер повинен 

подумати в першу чергу. 

A Афтозний стоматит.   

B Катаральний стоматит.   

C Ангулярний стоматит.   

D Кандидозний стоматит.   

E Виразковий стоматит.   

10. Мати дівчинки 2 років скаржиться на зниження апетиту, підвищену 

температуру тіла до 37,5  ْ С, слабкість, млявість дитини. Місяць тому 

перехворіла на ангіну. Протягом останнього тижня виділяється сеча кольору 

,,м’ясних помиїв”. При огляді: шкіра і видимі слизові оболонки бліді. 

Набряки на обличчі. Мигдалики збільшені, рихлі, t–37,8  ْ С. Тони серця 

приглушені, ритмічні. Ps – 105/хв. АТ – 100/50 мм рт ст. Над легенями 

вислуховується везикулярне дихання. Вкажіть метод лабораторної 

діагностики для визначення видільної та концентраційної функцій нирок. 

A Аналіз сечі за Зимницьким.   

B Аналіз сечі за Нечипоренком.   

C Загальний аналіз сечі.   

D Аналіз сечі за Амбурже.   

E Аналіз сечі за Аддісом-Каковським.   

ІІ. Визначити етіологію, клінічні прояви, лікування, профілактику 

вогнищевої  пневмонії. 

ІІІ. Надайте невідкладнудопомогу. Ви працюєте фельдшером на ФАПі, 

до Вас звернулась мати дитини віком 3 місяці зі скаргами на кашель, нежить, 

температуру тіла 39,2  ْ С, шкіра гаряча на дотик. Надайте невідкладну 

допомогу при гіпертермічному синдромі. 

  



  

Варіант 13 

1. У дитини 5-місячного віку, хворої на рахіт, під час крику раптово 

наступила зупинка дихання, через декілька секунд дихання відновилося, вдих 

супроводжувався ,,півнячим криком”. Вкажіть захворювання, для якого 

характерні дані симптоми. 

A Кашлюк.    

B Ларингоспазм.   

C Асфіксія.   

D Еклампсія.   

E Карпопедальний спазм.   

2. У дитини шести місяців субфебрильна температура тіла. В 

загальному аналізі сечі визначається білок, лейкоцитів 60-80 в п/з. Вкажіть 

захворювання, для якого характерні дані симптоми. 

A Гострий пієлонефрит.   

B Гострий гломерулонефрит.   

C Злоякісний гломерулонефрит.   

D Уратна нефропатія   

E Хронічний гломерулонефрит.   

3. Хлопчику 3 дні. При переодяганні дитини акушерка помітила на 

пелюшці червонуватий осад, який лишився після сечовипускання. 

Об'єктивно: шкіра рожева, активні рухи кінцівками, виражений м’язовий 

тонус, фізіологічні рефлекси, активно ссе. Кількість сечовипускань-10 разів 

за добу, сеча темно-цегляного кольору, каламутна. Вкажіть, для якого 

захворювання характерні дані симптоми. 

A Сечокислого інфаркту нирок.   

B Гострого пієлонефриту.   

C Гострого гломерулонефриту.   

D Гострого циститу.   

E Хронічного пієлонефриту.   

4. До вас звернулась мати 7-річного хлопчика, у якого після 

перенесеної ангіни через три тижні з’явилась загальна слабкість, в’ялість, 

погіршився почерк, змінилась хода, порушилась координація рухів. Вкажіть 

захворювання, для якого характерні дані симптоми. 

A Про анемію.   

B Про вади серця.   

C Про ревматизм.   

D Про пневмонію.   

E Про малу хорею.   



5. Новонародженій дитині проведено щеплення згідно віку. На другу 

добу після виписки з пологового будинку фельдшер ФАПу відмітив у дитини 

набряклість верхньої третини лівого плеча, там же інфільтрат. Вкажіть, про 

яке захворювання  фельдшер повинен подумати в першу чергу. 

A Про лімфаденіт.   

B Про реакцію після вакцинації БЦЖ. 

C Про вітряну віспу.   

D Про гострий гематогенний остеомієліт.   

E Про везикулопустульоз.   

6. До Вас звернулась мати дитини віком 4 роки. Її дитина стала 

дратівливою, погано спить, скаржиться на біль у животі, погіршився апетит, 

з’явився свербіж в ділянці заднього проходу. Вкажіть, на яке захворювання 

вказують дані симптоми. 

A. Ентеробіоз. 

B. Аскаридоз. 

C. Трихоцефальоз. 

D. Діатез. 

E. Ентерит. 

7. Дитина 9 р. скаржиться на слабкість, головний біль, біль за 

грудиною, сухий кашель. Об’єктивно: шкіра бліда, t - 38,8  ْ С. При 

аускультації легень вислуховується жорстке дихання, з обох боків сухі та 

різнокаліберні вологі хрипи, кількість яких після кашлю зменшується. 

Перкуторно: над легенями ясний легеневий звук. Рентгенологічно: 

симетричне посилення легеневого малюнка, розширення коренів легень. 

Вкажіть наймовірніше захворювання. 

A Бронхіальна астма. 

B Гостра пневмонія. 

C Гострий бронхіоліт. 

D Гострий бронхіт. 

E Гострий ларинготрахеїт. 

8. До фельдшера звернулась мати дитини хворої на цукровий діабет з 

запитанням, які проблеми зі здоров’ям дитини можуть виникнути в 

майбутньому,якщо не лікувати захворювання? Вкажіть, яка із перерахованих 

потенційних проблем найбільш вірогідна. 

          A      Токсичний міокардит. 

      B       Гіпертонічний синдром. 

      C      Ураження суглобів. 



      D      Гіперглікемічна кома. 

E     Ураження шкіри і слизових оболонок. 

9. Дівчинці 5 днів. При ранковому туалеті новонародженої дитини 

мама помітила виділення із статевої щілини. Об'єктивно: шкіра рожева, 

грудні залози збільшені до розмірів волоського горіха, кров’янисто-слизові 

виділення із статевої щілини. Дитина активна, виражені фізіологічні 

рефлекси, м’язовий тонус, активно ссе. Вкажіть, для якого захворювання 

характерна дана клінічна картина. 

A Вульвовагініт. 

B Фізіологічної еритеми. 

C Токсичної еритеми. 

D Транзиторної гарячки. 

E Статевого кризу. 

10.У дитини 9 років через 2 тижні після ангіни розвиваються 

гіперкінез, м’язова гіпотонія, порушення координації рухів. Вкажіть 

найбільш ймовірний діагноз. 

A Мала хорея.   

B Ревмокардит.   

C Скарлатина. 

D Анемія.   

E Рахіт.   

ІІ. Визначити етіологію, клінічні прояви, лікування, діагностику 

тромбоцитопенічної пурпури. 

ІІІ. Визначте ступень гіпотрофії. Ви працюєте фельдшером на ФАПі. 

До Вас звернулась мати дівчинки віком 8 місяців. Фельдшер провів 

антропометрію: зріст-75см., вага- 7000г.  Маса при народженні 3100гр. 

Розрахуйте ступень гіпотрофії у даної дитини. 

  



  

Варіант 14 

І 1. До ФАПу звернулась мати з дитиною 6 років яка перенесла гостру 

вірусну інфекцію. На третій день після хвороби на шкірі нижніх кінцівок 

з’явилася поліморфна, симетрично розташована геморагічно-папульозна 

висипка, яка скупчена навколо суглобів. Вкажіть найбільш ймовірний 

діагноз. 

A Геморагічний васкуліт, шкірна форма.   

B Лейкоз.   

C Тромбоцитопенічн пурпура.   

D Гемофілія.   

E Менінгококцемія.   

2. Ви працюєте фельдшером на ФАПі. На виклику у дитини 

трьохмісячного віку в природних складках виникли попрілості, в тім’яній 

ділянці голови – себорейні лусочки. Вкажіть, на яку хворобу вказують дані 

симптоми. 

A Нервово-артритичний діатез  

B Ексудативно-катаральний діатез.  .   

C Лімфатико-гіпопластичний діатез.   

D Гіпокальціємічний синдром.   

E Гіповітаміноз. 

3.Ви працюєте медсестрою у пологовому будинку. При огляді 

новонародженої дитини на шкірі голови, тулуба і кінцівок, у природних 

складках шкіри виявлені дрібні гноячкові висипання розміром від зерен 

проса до горошини. Спостерігаються порушення загального стану, 

послаблення активності ссання, зригування, зменшення маси тіла. Вкажіть 

збудник, який найчастіше викликає дане захворювання. 

A Синьогнійна паличка. 

B Стрептокок.   

C Кишкова паличка.   

D Сальмонела.   

E Стафілокок.  

4. Ви працюєте фельдшером на ФАПі До Вас звернулась мати дитини 

віком 3 місяці. Перебуває на штучному вигодовуванні з 1 місяця. Вітамін Д3 

з профілактичною метою не отримувала. При об’єктивному обстеженні 

визначається сплющення і облисіння потилиці, велике тім’ячко 3х3см, краї 

м’які. Вкажіть, що є причиною даних змін. 

A Дефіцит вітаміна Д.   

B Дефіцит заліза.   



C Дефіцит вітаміна В12.   

D Гіпервітаміноз Д.   

E Дефіцит вітаміна С. 

5. На прийомі мати з дитиною 2 місяців, яка знаходиться на 

природному вигодовуванні. Скаржиться на неспокій дитини, зменшення 

сечовипускань. Дитина від І вагітності, І пологів, маса при народженні 

3000г., зріст-52 см. При обстеженні об’єктивних патологічних змін не 

виявлено. Вкажіть найдоцільніші дії фельдшера. 

A Контрольне зважування. 

B Вимірювання зросту. 

C Вимірювання окружності голови. 

D Вимірювання окружності грудей клітини. 

E Вимірювання окружності живота. 

6. У дитячій лікарні в кімнаті відпочинку у дитини віком 3 років Ви 

виявили ціаноз шкіри, інспіраторну задишку, яка супроводжується шумним 

вдихом. Об’єктивно: дитина злякана, руками вказує на ротову порожнину (Ps 

збережений). Відомо, що під час гри дитині в ротову порожнину потрапило 

стороннє тіло. Вкажіть першочергові дії в даному випадку. 

A Забезпечення прохідності дихальних шляхів. 

B Проведення штучної вентиляції легень. 

C Проведення прямого масажу серця. 

D Проведення лікувальної гіпотермію. 

E Проведення аспірації вмісту трахеобронхіального дерева. 

7. Ви працюєте фельдшером на ФАПі. До Вас звернулась мати дитини 

двох років і поскаржилась Вам, що у дитини напади кашлю. При огляді 

дитини ви спостерігаєте спазматичний кашель з рипризами. Вкажіть, для 

якого захворювання характерні дані симптоми. 

A Бронхіальну астму.    

B Крупозку пневмонію.   

C Кашлюк.    

D Вогнищеву пневмонію.   

E Ексудативний плеврит.  

8. Ви працюєте фельдшером. Дитині віком, 5 місяців, в пологовому 

будинку щеплення БЦЖ не проводилось, в поліклініці зробили пробу Манту 

2 ТО. Через 72 години відмічалась негативна реакція. Вкажіть, яка доза 

вакцини БЦЖ застосовується для щеплення. 

A 0,1 мл (0,05 мг).   

B 0,5 мл (1 мг).   

C 2 мл (0,1 мг).   



D 0,2 мл (2 мг). 

E 0,4мл   

9. У дитини віком 12 років, яка знаходиться на лікуванні в 

ендокринологічному відділенні з діагнозом цукровий діабет, з’явилася 

слабкість, кволість, спрага, сонливість, головний біль, нудота, запах ацетону 

з рота. Вкажіть аналіз, до якого Ви повинні підготувати пацієнта. 

A Кров на глюкозу.   

B Сечі за Зимницьким.   

C Сечі за Нечипоренком.  

D Загального аналізу крові.  

E Сечі на жовчні пігменти. 

10. Дівчинці 5 днів. При ранковому туалеті новонародженої дитини 

мама помітила виділення із статевої щілини. Об'єктивно: шкіра рожева, 

грудні залози збільшені до розмірів волоського горіха, кров’янисто-слизові 

виділення із статевої щілини. Дитина активна, виражені фізіологічні 

рефлекси, м’язовий тонус, активно ссе. Вкажіть, для якого захворювання  

характерна дана клінічна картина? 

A Фізіологічної еритеми.   

B Статевого кризу.   

C Токсичної еритеми.   

D Транзиторної гарячки.   

E Вульвовагініту.   

 

ІІ. Визначити етіологію, клінічні прояви, лікування, діагностику 

гемофілії. 

ІІІ. Визначте ступень гіпотрофії. Ви працюєте фельдшером на ФАПі. 

До Вас звернулась мати дівчинки віком 6 місяців. Фельдшер  провів 

антропометрію зріст-74см., вага- 7100г.  Маса при народженні 3200г. 

Розрахуйте ступень гіпотрофії у даної дитини. 

  



 

Варіант 15 

1. Дитині 12 років, захворіла гостро t-38  ْ С, слабкість, біль у животі та 

попереку, дизурічні прояви, сеча мутна. Два тижні тому перенесла лакунарну 

ангіну. Вкажіть, з якого аналізу доцільніше починати обстеження дитини. 

A Аналіз сечі за Нечипоренко.   

B Загальний аналіз сечі.   

C Аналіз сечі за Земницьким.   

D Посіву сечі на стерильність.   

E Аналізу сечі на цукор.    

2. Ви прийшли на патронаж до хворої дитини 7 років, в якої 

температура 39,6  ْ С, кашель, риніт. Вкажіть, який препарат ви 

порекомендуєте для зниження температури. 

A Ацетилсаліцилова кислота.   

B Парацетамол.   

C Тетрациклін.   

D Сібазон.   

E Ампіцилін..  

3. Хлопчику 3 дні. При переодяганні дитини медсестра помітила на 

пелюшці червонуватий осад, який лишився після сечовипускання. 

Об'єктивно: шкіра рожева, активні рухи кінцівками, виражений м’язовий 

тонус, фізіологічні рефлекси, активно ссе. Кількість сечовипускань - 10 разів 

за добу, сеча темно-цегляного кольору, каламутна. Вкажіть захворювання, 

для якого характерні дані симптоми. 

A Гострий цистит.    

B Гострий пієлонефрит.   

C Гострий гломерулонефрит.   

D Сечокислий інфаркт нирок.   

E Хронічний пієлонефрит.   

4. До вас звернулась мати 10-річного хлопчика, у якого після 

перенесеної ангіни через три тижністан дитини погіршився,підвищилась 

температура тіла до 38,  з’явилися висипи на суглобах,внутрішній поверхні 

стегон і сідницях.Вкажіть захворювання, для якого характерні дані 

симптоми. 

A  Лейкоз.   

B Геморагічний васкуліт, шкірна форма.   

C Тромбоцитопенічна пурпура.   

D Гемофілія.   

E Менінгококцемія.   



6. Ви працюєте на ФАПі. До Вас звернулась мати дитини 3-х років, яка 

4 дні тому захворіла на ГРВІ, скаржиться, що дитина стала неспокійна, 

відмовляється від їжі, спостерігається слинотеча, температура піднялася до 

38,1  ْ С. Вкажіть, для якого захворювання характерні дані симптоми. 

A Проста диспепсія.    

B Стоматит.   

C Ангіна.   

D Риніт.   

E Загострення хронічного гастриту.   

7. Ви працюєте  у пологовому будинку. Новонародженій дитині 

необхідно провести профілактику офтальмобленореї. Вкажіть лікарський 

засіб. 

A 1% тетрациклінова мазь. 

B 0,2% розчин фурациліну. 

C 0,05%розчину фурациліну. 

D Розчин пеніциліну. 

E 0,25%розчину левоміцетину. 

8. Ви працюєте медсестрою у пологовому  будинку.   З пологового 

будинку виписується мати з новонародженною дитиною, яка народилась від I 

фізіологічних пологів. Маса тіла 2800г, довжина тіла 47 см. Окружність 

голови 36 см, окружність грудної клітки 34 см, оцінена за шкалою Апгар -8 

балів. Проведена специфічна профілактика туберкульозу на 3 добу, введено 

в/ш 0,05мг вакцини БЦЖ. Вкажіть медичний документ, який потрібно видати 

матері першочергово. 

A Паспорт новонародженого. 

B Історію розвитку новонародженого. 

C Обмінну картку вагітної. 

D Історія розвитку дитини. 

E Карту профілактичних щеплень. 

9. Ви працюєте фельдшером на ФАПі До Вас звернулась мати дитини . 

При патронажі новонародженого потрібно дати рекомендації матері по 

догляду за шкірою. Вкажіть засіб для профілактики попрілостей . 

A Стерильна соняшникоау олія. 

B 1% танінова мазь. 

C Розчин Люголя. 

D Розчин ністатину. 

E 5% синтоміцинову емульсію. 

10. Ви працюєте медсестрою у пологовому будинку У новонародженої 

дитини важкий стан, вона млява, рефлекси знижені, випинання великого 



тім’ячка, симптом Грефе позитивний. Вкажіть захворювання, для якого 

характерні дані симптоми. 

A Внутрішньочерепна пологова травма.   

B Сепсис.   

C Асфіксія ІІІ ступеня.   

D Гемолітична хвороба.   

E Асфіксія ІІ ступеня.   

ІІ. Визначити етіологію, клінічні прояви, лікування, діагностику 

лейкозу. 

ІІІ. Визначте ступень гіпотрофії. Ви працюєте фельдшером на ФАПі.До 

Вас звернулась мати дівчинки віком 7 місяців. Фельдшер провів 

антропометрію: зріст-60см., вага-5600г.  Маса при народженні-3100г. 

Розрахуйте ступень гіпотрофії у даної дитини. 

  



 

Варіант 16 

І 1. Ви працюєте фельдшером на ФАПі. До Вас звернулась мати 

дитини. Дитині 2 місяця. Останнім часом стала дратівливою, порушений сон, 

підвищена пітливість голови. Вкажіть симптом, який ще характерний для 

початкового періоду рахіту? 

A Облисіння потилиці.   

B Реберні чотки.   

C Асиметрія голови, плоска потилиця.   

D Гіпотонія м'язів.   

E Збільшення лобових та тім'яний горбів.   

2. Ви  працюєте фельдшером на ФАПі  Мати дитини цікавиться про 

годування дитини. Вкажіть режим годування здоровій доношеній дитині 

віком 10 днів.   

A Вільний режим годування   

B Через 4 години   

C Через 3,5 години   

D Через 3 години   

E Через 2 години   

3. Дитині 6 міс, яка знаходиться на природному вигодовуванні,мати 

вперше дала 100 мл 10 % молочної каші. Дитина стала неспокійною, 

з”явились блювання. Рідкі, неоднорідні  випорожнення спостерігаються до 8 

разів протягом доби. В зеленуватих калових масах з’являються  білі грудочкі, 

прозорі склоподібні нитки слизу. Живіт здутий, метеоризм.Призначена 

водно-чайна пауза. Вккажіть, який лікарський засіб найдоцільніше 

використовувати для оральної регідратаці. 

A Р-н  ораліт   

B 10% глюкоза   

C 5% глюкоза 

D 10% аскорбінова  кислота 

E 2% натрій гідрокарбонат  

4. На прийомі мати з дитиною віком 5 місяців.Дефіціт маси тіла 

становить 15%, жирова  клітковина збережена на обличчі і кінцівках. 

Товщина підшкірної основи 0,8 см, тургор, еластичність знижені.  Вкажіть 

ступень гіпотрофії у даної дитини.   

A Гіпотрофію І ступеня   

B Гіпотрофію ІІ ступеня    

C Гіпотрофію ІІІ ступеня   

D Гіпотрофію IV ступеня      



E Гіпотрофію V ступеня  

5. Дитині 7 років .Їй треба провести ревакцинацію проти туберкульозу. 

Вкажіть препарат, яким медсестра повинна провести ревакцинацію проти 

туберкульозу. 

A Вакциною БЦЖ.   

B Туберкуліном.   

C Вакциною АКДП.   

D Коровою вакциною.   

E Паротитною вакциною.   

6. Ви фельдшер, Вас викликали до дитини. У новонародженої дитини 

на 7-й день життя на шкірі живота, кінцівок з’явились пухирці розміром 

0,5см з червоною облямівкою, наповнені серозно-гнійним вмістом. Вкажіть, 

на яке захворювання вказують дані симптоми. 

A Пухирчатка новонародженого.   

B Везикулопустульоз.   

C Попрілості.   

D Ексудативно-катаральний діатез.   

E Ексфоліативний дерматит.  

7. Ви працюєте медсестрою у пологовому будинку. При огляді 

новонародженої дитини на шкірі голови, тулуба і кінцівок, у природних 

складках шкіри виявлені дрібні гноячкові висипання розміром від зерен 

проса до горошини. Спостерігаються порушення загального стану, 

послаблення активності ссання, зригування, зменшення маси тіла. Вкажіть 

збудник, який найчастіше викликає дане захворювання. 

A Стафілокок.   

B Стрептокок.   

C Кишкова паличка.   

D Сальмонела.   

E Синьогнійна паличка. 

8. До ФАПу звернулась мати з дитиною 6 років зі сгаргами на 

погіршення стану дитини Об’єктивно: симптоми інтоксикації, геморагічні 

симетричні висипи на кінцівках, припухлість та болючість суглобів, біль в 

животі. Вкажіть найбільш ймовірний діагноз 

A Геморагічний васкуліт.   

B Хвороба Верльгофа.   

C Ревматизм.   

D Гемофілія.   

E Тромбоцитопенічна пурпура.   



9. Ви працюєте фельдшером на ФАПі. До Вас звернулась мати дитини. 

Дівчинка 8 років скаржиться на головний біль, кашель, нежить, світлобоязнь, 

сльозотечу, підвищену температуру тіла. При огляді: на слизовій оболонці 

щік проти малих корінних зубів розташовані дрібні, розміром з макову 

зернину білуваті цятки, які підвищуються над слизовою оболонкою і мають 

червону окрайку. На слизовій оболонці м’якого та твердого піднебінь 

спостерігаються червоні плями неправильної форми., t-39  ْ С. Вкажіть, який 

висип найчастіше з’являється при подальшому розвитку хвороби. 

A Плямисто-попульозний, поетапний.   

B Плямисто-попульозний, одномоментний.   

C Папульозно-везикульозний, поліморфний.   

D Мілкокраплинний на гіперемійованому тлі шкіри.   

E Геморагічний з некрозом всередині.   

10. Ви фельдшер на ФАПі.У сільській школі у класі зареєстровано 

випадок дифтерії. Вкажіть, яке діагностичне дослідження необхідно провести 

дітям. 

A Змив із зіву на вірус.    

B Біохімічне дослідження крові.   

C Мазок із зіву і носа на ВL.   

D Загальний аналіз крові.   

Е Загальний аналіз сечі.  

ІІ. Визначити етіологію, класифікацію, клінічні прояви, лікування, 

діагностику анемії. 

III. Ви пацюєте у пологовому будинку. Дитина народилася від першої 

вагітності, з масою тіла 4400г, двійним обертом пуповини, стан по шкалі 

Апгар 3-4 бали.  Вперше приклали до грудей на 3-тю добу.  Під час 

годування припинилося дихання, шкірні покриви набули цианотичного 

кольору. Надайте невідкладну допомогу. 

  



 

Варіант 17 

1. На прийомі дитина 12 міс. Після огляду педіатра, Ви в кабінеті 

щеплення ввели в/ш в ділянку середньої третини передпліччя 0,1 мл розчину 

туберкуліну (2ТО) за допомогою туберкулінового шприца, після чого 

утворилася “лимонна кірочка”. Вкажіть найдоцільнішу пораду для матері 

дитини. 

A  Дати тепле пиття.   

B Не мочити місце ін’єкції.   

C Обмежити кількість випитої рідини.   

D Одноденний ліжковий режим.   

E Прийти на перевірку через 4 доби.   

2.Ви працюєте медсестрою у пологовому будинку. Після народження 

спостерігають жовтяничне забарвлення навколоплідних вод і пуповини, 

жовтяниця у дитини швидко зростає. У матері резусфактор (-), у дитини (+). 

Вкажіть найбільш ймовірний діагноз. 

A Жовтяничній формі гемолітичної хвороби новонародженого.   

B Набряковій формі гемолітичної хвороби новонародженого.   

C Анемічній формі гемолітичної хвороби новонародженого.   

D Фізіологічний жовтяниці.   

E Кон’югаційній жовтяниці.   

3. Ви прийшли на патронаж до дитини 8 днів. Мама скаржиться, що 

дитина стала неспокійна, погано бере груди. При огляді: на язику та слизовій 

оболонці щік білий наліт у вигляді згустків молока. Вкажіть найбільш 

ймовірний діагноз? 

A Медикаментозний стоматит.   

B Катаральний стоматит.   

C Афтозний стоматит.   

D Виразковий стоматит.   

E Кандидозний стоматит.  

4. Ви прийшли до дитини віком 15 днів. Мати скарг не пред'являє. При 

огляді дитина активна. Шкіра блідо-рожевого кольору, в ділянці шиї та 

передньої поверхні грудної клітки на фоні гіперемії дрібнокрапкові 

висипання, деякі з них заповнені білим вмістом, t тіла-36,6  ْ С. В кімнаті t 

повітря 28  ْ С. Вкажіть найбільш ймовірний діагноз? 

A Везикулопустульоз.    

B Пітниця.   

C Пухирчатка.   

D Псевдофурункульоз.   



E Попрілості. 

5. Ви працюєте фельдшером на ФАПі. До Вас звернулась мати дитини 

віком 6 місяців. При обстеженні: виражена асиметрія голови, плоска 

потилиця, збільшені тім'яні та лобні горби; грудна клітка деформована, 

самостійно не сидить. Вкажіть, для якого захворювання характерні дані 

симптоми? 

A Рахіт.   

B Спазмофілія.   

C Нервово-артретичний діатез.   

D Аномалії розвитку кісткової системи.   

E Ексудативно-катаральний діатез. 

6. Ви працюєте фельдшером на ФАПі. До Вас звернулась мати дитини 

віком 3 місяці. Перебуває на штучному вигодовуванні з 1 місяця. Вітамін Д3 

з профілактичною метою не отримувала. При об’єктивному обстеженні 

визначається сплющення і облисіння потилиці, велике тім’ячко 3х3см, краї 

м’які. Вкажіть, що є причиною даних змін. 

A Дефіцит вітаміна Д.   

B Дефіцит заліза.   

C Дефіцит вітаміна В12.   

D Гіпервітаміноз Д.   

E Дефіцит вітаміна С 

7. У пологовому будинку медсестра ввела вакцину БЦЖ дитині віком 3 

роки. Через 5 хвилин після введення вакцини стан дитини різко погіршився. 

Дитина втратила свідомість, шкірні покриви бліді, акроціаноз, ціаноз 

слизової оболонки. Дихання шумне, пульс слабкий, ниткоподібний, АТ 

50/30мм рт. ст. Вкажіть препарат для надання невідкладної допомоги. 

A  адреналін. 

B  корглюкон. 

C  парацетомол. 

D  еуфілін. 

E  глюкоза. 

8. Ви працюєте  фельдшером на ФАПі  До Вас звернулась мати дитини. 

Дитині 1 місяць. Маса тіла при народженні-3400, роди вчасні. Прибавка маси 

тіла за перший місяць становить 550 г. Психомоторний розвиток відповідає 

віку. З народження у дитини нестійкий стілець. 6-7 разів на добу, іноді рідкий 

з домішками зелені і комочків неперетравленої їжі. З  кінця першого тижня 

знаходиться на штучному вигодовуванні.Вкажіть, препарати якої групи 

найбільш доцільно призначити дитині. 

A Дитині необхідно призначити еубіотики (біопрепарати ) 



B Дитині необхідно призначити антигістамінні. 

C Дитині необхідно призначити антибіотики. 

D Дитині необхідно призначити гормональні препарати. 

E Дитині необхідно призначити протигрибкові препарати. 

9. Дівчинці 3,5 міс. Мати скаржиться на слабкість, поганий апетит, 

порушений сон дитини. Народилась від другої недоношеної вагітності, маса 

тіла при народженні 2150г. об’єктивно, шкіра і видимі слизові оболонки 

бліді. Тони серця приглушенні. Діяльність серця ритмічна. ЧСС-140 уд./хв. 

Вислуховується ніжний систолічний шум на верхівці серця. Печінка на 4см 

виступає з-під краю реберної дуги. В аналізі крові: еретроцити-2,8010
 12

/л, 

Hb-92 г/л, кол.пок.-0,7. Вкажіть препарат заліза для парентерального 

введення. 

A Феромід 

B Ферумлек 

C Фероплекс 

D Гемостимусін 

E Лактат заліза 

10. Ви працюєте в пологовому будинку. Хлопчик народився раніше 

строку, з масою тіла 2100г, довжиною тіла 12см. Крик слабкий. Шкіра тонка, 

зморщена, видно сітку підшкірних вен. Яєчка містяться у пахвинних каналах. 

Відсутні смоктальні і ковтальні рефлекси. Вкажіть найдоцільніший метод 

годування дитини. 

A. Парентеральний метод 

B. Із ложечки 

C. Через зонд 

D. Із пляшечки 

E. Прикладання до грудей 

ІІ. Визначити етіологію, класифікацію, клінічні прояви, лікування, 

діагностику гломерулонефриту. 

ІІІ. Визначте ступень гіпотрофії. Ви працюєте фельдшером на ФАПі. 

До Вас звернулась мати дівчинки віком 4-ох місяців. Фельдшер провів 

антропометрію: зріст-54см., вага-4600г. Маса при народженні 3000г. 

Розрахуйте ступень гіпотрофії у даної дитини. 

  



 

Варіант 18 

1. У пологовому будинку народився хлопчик від ІІ фізіологічних 

пологів, дитина доношена. Вагітність тривала 39 тижнів. Довжина тіла 46 см, 

окружність голови 36 см, шкіра рожева, дитина голосно кричить, розвинені 

безумовні рефлекси. Пупкове кільце розташоване посередині між лоном та 

мечоподібним відростком. Яєчки знаходяться у мошонці. Вкажіть, яку ознаку 

найдоцільніше враховувати для характеристики доношеної новонародженої 

дитини. 

A. Артеріальний тиск 

B. Характеристику випорожнень 

C. Масу тіла 

D. Частоту пульсу 

E. Частоту дихальних рухів. 

2. Ви працюєте на ФАПі. До Вас звернулась мати дитини 3-х років, яка 

4 дні тому захворіла на ГРВІ. Скаржиться, що дитина стала неспокійна, 

відмовляється від їжі, спостерігається слинотеча, температура піднялася до 

38,1  ْ С. Вкажіть, для якого захворювання характерна  така симптоматика. 

A. Стоматит.   

B. Проста диспепсія.   

C. Ангіна.   

D. Риніт.   

E. Загострення хронічного гастриту.   

3. Ви працюєте медсестрою у пологовому будинку. Після народження 

спостерігають жовтяничне забарвлення навколоплідних вод і пуповини, 

жовтяниця у дитини швидко зростає. У матері резусфактор (-), у дитини-(+). 

Вкажіть найбільш ймовірний діагноз. 

A Жовтянична форма гемолітичної хвороби новонародженого.   

B Набрякова форма гемолітичної хвороби новонародженого.  

C Анемічна форма гемолітичної хвороби новонародженого.   

D Фізіологічна жовтяниця.   

E Кон’югаційна жовтяниця.   

4. Ви працюєте фельдшером на ФАПі. До Вас звернулась мати дитини 

віком 6 місяців. При обстеженні: виражена асиметрія голови, плоска 

потилиця, збільшені тім'яні та лобні горби, грудна клітка деформована, 

самостійно не сидить. Вкажіть для якого захворювання характерні дані 

симптоми. 

A Спазмофілія.   

B Рахіт. 



C Нервово-артритичний діатез.   

D Аномалії розвитку кісткової системи.   

E Ексудативно-катаральний діатез. 

5. Ви працюєте фельдшером на ФАПі До Вас звернулась мати дитини. 

Дівчинка 8 р. скаржиться на головний біль, кашель, нежить, світлобоязнь, 

сльозотечу, підвищену температуру тіла. При огляді: на слизовій оболонці 

щік проти малих корінних зубів розташовані дрібні, розміром з макову 

зернину білуваті цятки, які підвищуються над слизовою оболонкою і мають 

червону окрайку. На слизовій оболонці м’якого та твердого піднебінь 

спостерігаються червоні плями неправильної форми., t-39  ْ С. Вкажіть, який 

висип найчастіше з’являється при подальшому розвитку хвороби. 

A Плямисто-папульозний, поетапний.   

B Плямисто-папульозний, одномоментний.   

C Папульозно-везикульозний, поліморфний.   

D Мілкокраплинний на гіперемійованому тлі шкіри.   

E Геморагічний з некрозом всередині.   

6. У дитини віком 12 років, яка знаходиться на лікуванні в 

ендокринологічному відділенні з діагнозом цукровий діабет, з’явилася 

слабкість, кволість, спрага, сонливість, головний біль, нудота, запах ацетону 

з рота. Вкажіть аналіз, до якого Ви повинні підготувати пацієнта. 

A Кров на глюкозу.   

B Сечі за Зимницьким.   

C Сечі за Нечипоренком.  

D Загального аналізу крові.  

E Сечі на жовчні пігменти. 

7. Дитина 9 р. скаржиться на слабкість, головний біль, біль за 

грудиною, сухий кашель. Об’єктивно: шкіра бліда, t - 38,8  ْ С. При 

аускультації легень вислуховується жорстке дихання, з обох боків сухі та 

різнокаліберні вологі хрипи, кількість яких після кашлю зменшується. 

Перкуторно: над легенями ясний легеневий звук. Рентгенологічно: 

симетричне посилення легеневого малюнка, розширення коренів легень. 

Вкажіть наймовірніше захворювання. 

A Гострий бронхіт.   

B Бронхіальна астма.   

C Гостра пневмонія.   

D Гострий бронхіоліт.   

E Гострий ларинготрахеїт.   

8.  До ФАПу звернулась мати з дитиною 6 років, яка перенесла гостру 

вірусну інфекцію. На третій день після хвороби на шкірі нижніх кінцівок 



з’явилася поліморфна, симетрично розташована геморагічно-папульозна 

висипка, яка скупчена навколо суглобів. Вкажіть найбільш ймовірний 

діагноз. 

A Лейкоз.   

B Геморагічний васкуліт, шкірна форма.   

C Тромбоцитопенічна пурпура.   

D Гемофілія.   

E Менінгококцемія.   

9.  Ви прийшли на патронаж до дитини 8 днів. Мама скаржиться, що 

дитина стала неспокійна, погано бере груди. При огляді: на язику та слизовій 

оболонці щік білий наліт у вигляді згустків молока. Вкажіть найбільш 

ймовірний діагноз? 

A. Медикаментозний стоматит.   

B. Катаральний стоматит.   

C. Афтозний стоматит.   

D. Виразковий стоматит.   

E. Кандидозний стоматит.  

10. Під час патронажу новонародженої дитини віком 14 днів виявлено, 

що пупкова ранка волога з серозним виділенням. Загальний стан дитини не 

порушений. Температура тіла 36.8  ْ С. Вкажіть, про яке захворювання можна 

подумати. 

A. Катаральний омфаліт.   

B. Флегмонозний омфаліт.   

C. Сепсис.   

D. Пухирчатка новонародженого.   

E. Везикулопустульоз.   

ІІ. Визначити етіологію, класифікацію, клінічні прояви, лікування, 

діагностику пієлонефриту. 

ІІІ. Визначте ступінь гіпотрофії. Ви працюєте фельдшером на ФАПі. До 

Вас звернулась мати дівчинки віком 3-ох місяців. Фельдшер провів 

антропометрію: зріст-54см., вага- 3600.  Маса при народженні 3000г. 

Розрахуйте ступінь гіпотрофії у даної дитини. 

  



  

Варіант 19 

1. Дитина 9 р. скаржиться на слабкість, головний біль, біль за 

грудиною, сухий кашель. Об’єктивно: шкіра бліда, t - 38,8  ْ С. При 

аускультації легень вислуховується жорстке дихання, з обох боків сухі та 

різнокаліберні вологі хрипи, кількість яких після кашлю зменшується. 

Перкуторно: над легенями ясний легеневий звук. Рентгенологічно: 

симетричне посилення легеневого малюнка, розширення коренів легень. 

Вкажіть наймовірніше захворювання. 

A. Бронхіальна астма. 

B. Гостра пневмонія.  

C. Гострий бронхіоліт.  

D. Гострий ларинготрахеїт. 

E. Гострий  отит.   

2. До ФАПу звернулась мати з дитиною 6 років, яка перенесла гостру 

вірусну інфекцію. На третій день після хвороби на шкірі нижніх кінцівок 

з’явилася поліморфна, симетрично розташована геморагічно-папульозна 

висипка, яка скупчена навколо суглобів. Вкажіть найбільш ймовірний 

діагноз. 

A  Лейкоз.   

B Геморагічний васкуліт, шкірна форма.   

C Тромбоцитопенічна пурпура.   

D Гемофілія.   

E Менінгококцемія.   

3. Ви прийшли на патронаж до дитини 8 днів. Мама скаржиться, що 

дитина стала неспокійна, погано бере груди. При огляді: на язику та слизовій 

оболонці щік білий наліт у вигляді згустків молока. Вкажіть найбільш 

ймовірний діагноз. 

A. Медикаментозний стоматит.   

B. Катаральний стоматит.   

C. Афтозний стоматит.   

D. Виразковий стоматит.   

E. Кандидозний стоматит.  

4. Під час патронажу новонародженої дитини віком 14 днів виявлено, 

що пупкова ранка волога з серозним виділенням. Загальний стан дитини не 

порушений. Температура тіла 36.8  ْ С. Вкажіть захворювання, для якого 

характерні дані симптоми. 

A Катаральний омфаліт.   

B Флегмонозний омфаліт.   



C Сепсис.   

D Пухирчатка новонародженого.   

E Везикулопустульоз.   

5. У пологовому будинку народився хлопчик від ІІ фізіологічних 

пологів, дитина доношена. Вагітність тривала 39 тижнів. Довжина тіла 46 см, 

окружність голови 36 см, шкіра рожева, дитина голосно кричить, розвинені 

безумовні рефлекси. Пупкове кільце розташоване посередині між лоном та 

мечоподібним відростком. Яєчки знаходяться у мошонці. Вкажіть, яку ознаку 

найдоцільніше враховувати для характеристики доношеної новонародженої 

дитини. 

A. Артеріальний тиск 

B. Характеристику випорожнень 

C. Масу тіла 

D. Частоту пульсу 

E. Частоту дихальних рухів. 

6.  Ви працюєте на ФАПі. До Вас звернулась мати дитини 3-х років, яка 

4 дні тому захворіла на ГРВІ. Скаржиться, що дитина стала неспокійна, 

відмовляється від їжі, спостерігається слинотеча, температура піднялася до 

38,1  ْ С. Вкажіть, для якого клінічного діагнозу така симптоматика найбільш 

вірогідна. 

A Стоматит.   

B Проста диспепсія.   

C Ангіна.   

D Риніт.   

E Загострення хронічного гастриту.   

7. Ви працюєте медсестрою у пологовому будинку. Після народження 

спостерігають жовтяничне забарвлення навколоплідних вод і пуповини, 

жовтяниця у дитини швидко зростає. У матері резусфактор (-), у дитини-(+). 

Вкажіть найбільш ймовірний діагноз. 

A Жовтянична форма гемолітичної хвороби новонародженого.   

B Набрякова форма гемолітичної хвороби новонародженого.  

C Анемічна форма гемолітичної хвороби новонародженого.   

D Фізіологічна жовтяниця.   

E Кон’югаційна жовтяниця.   

8. Ви працюєте фельдшером на ФАПі. До Вас звернулась мати дитини 

віком 6 місяців. При обстеженні: виражена асиметрія голови, плоска 

потилиця, збільшені тім'яні та лобні горби, грудна клітка деформована, 

самостійно не сидить. Вкажіть для якого захворювання характерні дані 

симптоми. 



A Спазмофілія.   

B Рахіт. 

C Нервово-артретичний діатез.   

D Аномалії розвитку кісткової системи.   

E Ексудативно-катаральний діатез. 

9. Ви працюєте фельдшером на ФАПі До Вас звернулась мати дитини. 

Дівчинка 8 р. скаржиться на головний біль, кашель, нежить, світлобоязнь, 

сльозотечу, підвищену температуру тіла. При огляді: на слизовій оболонці 

щік проти малих корінних зубів розташовані дрібні, розміром з макову 

зернину білуваті цятки, які підвищуються над слизовою оболонкою і мають 

червону окрайку. На слизовій оболонці м’якого та твердого піднебінь 

спостерігаються червоні плями неправильної форми., t-39  ْ С. Вкажіть, який 

висип найчастіше з’являється при подальшому розвитку хвороби. 

A Плямисто-папульозний, поетапний.   

B Плямисто-папульозний, одномоментний.   

C Папульозно-везикульозний, поліморфний.   

D Мілкокраплинний на гіперемійованому тлі шкіри.   

E Геморагічний з некрозом всередині.   

10. Ви працюєте фельдшером на ФАПі. До Вас звернулась мати дитини 

і запитує. Дитина 4 років хвора на менінгококову інфекцію. Вкажіть, що є 

вхідними воротами при цій інфекції. 

A Носоглотка.   

B Кон’юнктива.   

C Спинний мозок.   

D Кров.   

E Ротова порожнина.   

ІІ. Визначити етіологію, епідеміологію, клінічні прояви, лікування, 

діагностику, профілактику ГРВІ. 

ІІІ. Визначте ступень гіпотрофії. Ви працюєте фельдшером на ФАПі. 

До Вас звернулась мати дівчинки віком 2-ох місяців. Фельдшер провів 

антропометрію: зріст 54см., вага 3600.  Маса при народженні 3000г. 

Розрахуйте ступень гіпотрофії у даної дитини. 

  



 

Варіант 20 

1. У пологовому будинку медсестра ввела вакцину БЦЖ дитині віком 3 

роки. Через 5 хвилин після введення вакцини стан дитини різко погіршився. 

Дитина втратила свідомість, шкірні покриви бліді, акроціаноз, ціаноз 

слизової оболонки. Дихання шумне, пульс слабкий, ниткоподібний, АТ 

50/30мм рт. ст. Вкажіть препарат для надання невідкладної допомоги? 

A  адреналін. 

B  корглюкон. 

C  парацетомол. 

D  еуфілін. 

E  гемодез. 

2. Ви працюєте  фельдшером на ФАПі  До Вас звернулась мати дитини. 

Дитині 1 місяць. Маса тіла при народженні-3400, роди вчасні. Прибавка маси 

тіла за перший місяць становить 550 г. Психомоторний розвиток відповідає 

віку. З народження у дитини нестійкий стілець. 6-7 разів на добу, іноді рідкий 

з домішками зелені і комочків неперетравленої їжі. З  кінця першого тижня 

знаходиться на штучному вигодовуванні.Вкажіть, препарати якої групи 

найбільш доцільно призначити дитині. 

A. Дитині необхідно призначити еубіотики (біопрепарати ) 

B. Дитині необхідно призначити антигістамінні. 

C. Дитині необхідно призначити антибіотики. 

D. Дитині необхідно призначити гормональні препарати. 

E. Дитині необхідно призначити протигрибкові препарати. 

3. Дівчинці 3,5 міс. Мати скаржиться на слабкість, поганий апетит, 

порушений сон дитини. Народилась від другої недоношеної вагітності, маса 

тіла при народженні 2150г. об’єктивно, шкіра і видимі слизові оболонки 

бліді. Тони серця приглушенні. Діяльність серця ритмічна. ЧСС-140 уд./хв. 

Вислуховується ніжний систолічний шум на верхівці серця. Печінка на 4см 

виступає з-під краю реберної дуги. В аналізі крові: еретроцити-2,8 10
 12

/л, Hb-

92 г/л, кол.пок.-0,7. Вкажіть препарат заліза для парентерального введення. 

A. Феромід 

B. Ферулек 

C. Фероплекс 

D. Гемостимусін 

E. Лактат заліза 

4. Ви працюєте в пологовому будинку. Хлопчик народився раніше 

строку, з масою тіла 2100г, довжиною тіла 12см. Крик слабкий. Шкіра тонка, 

зморщена, видно сітку підшкірних вен. Яєчка містяться у пахвинних каналах. 



Відсутні смоктальні і ковтальні рефлекси. Вкажіть найдоцільніший метод 

годування дитини. 

A. Парентеральний метод 

B. Із ложечки 

C. Через зонд 

D. Із пляшечки 

E. Прикладання до грудей 

5. У дитини при огляді шкіри та волосистої частини голови висип у 

вигляді червоних плям, папул, пухирців. Лікар діагностував вітряну віспу. 

Вкажіть, яким розчином  Ви порекомендуєте обробляти елементи висипу. 

A Бриліантовим зеленим.   

B Фурациліном.   

C Пероксидом водню.   

D Йодом.   

E Спиртом.   

6. У дитини 8 років скарги на виражену загальну слабкість, високу 

температуру, болі в горлі. При огляді горла мигдалики збільшені, покриті 

сірим нальотом, який поширюється на м’яке піднебіння і важко знімається 

шпателем. Вкажіть, яке захворювання доволяють встановити дані симптоми. 

A Ангіну.    

B Кашлюк.   

C Скарлатину.   

D Дифтерію.   

E Паротит.   

7. У дитини віком 12 років, яка знаходиться на лікуванні в 

ендокринологічному відділенні з діагнозом цукровий діабет, з’явилася 

слабкість, кволість, спрага, сонливість, головний біль, нудота, запах ацетону 

з рота. Вкажіть, до якого аналізу Ви повинні підготувати пацієнта. 

A Сечі за Зимницьким.   

B Сечі за Нечипоренком.  

C Загального аналізу крові.  

D Кров на глюкозу.   

E Сечі на жовчні пігменти. 

8. Дитина 9 р. скаржиться на слабкість, головний біль, біль за 

грудиною, сухий кашель. Об’єктивно: шкіра бліда, t - 38,8  ْ С. При 

аускультації легень вислуховується жорстке дихання, з обох боків сухі та 

різнокаліберні вологі хрипи, кількість яких після кашлю зменшується. 

Перкуторно: над легенями ясний легеневий звук. Рентгенологічно: 



симетричне посилення легеневого малюнка, розширення коренів легень 

Вкажіть наймовірніше захворювання. 

A Гострий бронхіт.   

B Бронхіальна астма.   

C Гостра пневмонія.   

D Гострий бронхіоліт.   

E Гострий ларинготрахеїт.   

9. В медпункт школи звернуся хлопчик. У дитини 9 років наявні 

загальний тремор, підвищення м'язового тонусу, блідість шкіри, яка вкрита 

холодним потом. Вкажіть, який вид коми можна діагностувати. 

A Гіпоглікемічна.   

B Гіперглікемічна.   

C Азотеміна.   

D Ниркова.    

E Печінкова.   

10 Ви працюєте у таборі відпочинку дітей дошкільного віку, який 

розташований в лісі. Під час прогулянки дитину 5-ти років вкусила оса в 

ділянку обличчя. Через пів години дитина почала скаржитись на головний 

біль, головокружіння, з’явилась задишка. Вкажіть,яку невідкладну допомогу 

Ви повинні надати дитині. 

A Покласти холод на місце укусу і розпочати обколювати розчином 

адреналіну 0,1% розведеним розчином хлориду натрію.   

B Викликати швидку допомогу і госпіталізувати дитину в лікарню.   

C Напоїти дитину солодким чаєм. 

D Ввести в/ м’язево розчин сульфату магнію25%.    

E Ввести в/ м’язево 50% розчин анальгіну.  

ІІ. Визначити етіологію, епідеміологію, клінічні прояви, лікування, 

діагностику, профілактику грипу. 

III. Дайте оцінку фізичного розвитку дитини. Ви працюєте фельдшером 

на ФАПі. До Вас звернулась мати дитини віком 3-ох місяців. Маса при 

народженні 3600г, зріст 54см. Дитина знаходиться на природньому 

вигодовуванні. Розрахуйте масу і зріст відповідно даної дитини. 

  



  

Варіант 21 

1. До фельдшера звернулась мати дитини хворої на цукровий діабет з 

запитанням, які проблеми зі здоров’ям дитини можуть виникнути в 

майбутньому, якщо не лікувати захворювання? Вкажіть, яка із перерахованих 

потенційних проблем найбільш вірогідна. 

A Токсичний міокардит. 

B Гіпертонічний синдром. 

C Ураження суглобів. 

D Гіперглікемічна кома. 

E Ураження шкіри і слизових оболонок. 

2. В медпункт школи звернуся хлопчик 7 років хворий на цукровий 

діабет. Вранці отримав інсулін. Поснідати не встиг. Обєктивно: дитина квола, 

тремор рук, відчуття тривоги, шкіра вкрита холодним потом. Запідозрено 

гіпоглікемічну кому. Вкажіть, з чого слід почати надання невідкладної 

допомоги. 

A Дати дитині гарячого солодкого чаю. 

B Ввести 40% розчину глюкози внутрішньовенно. 

C Заспокоїти дитину, ввести протисудомні препарати в/м. 

D Дати дитині заспокійливі засоби. 

E Положити дитину на кушетку, зігріти грілками. 

3. Восьмирічна дівчинка перенесла малу хорею та зворотній ревмокардит 6 

місяців тому. 1,5 місяці лікувалась у стаціонарі. Знаходиться на обліку в 

ревмокардіологічному кабінеті дитячої поліклініки. Вкажіть вторинну 

профілактику даній дитині. 

A Призначення біциліну-5 щомісяця протягом 5 років. 

B Призначення біциліну-5 щомісяця протягом 1 року. 

C Призначення біциліну-5 щомісяця протягом 3 років. 

D Призначення біциліну-3 щомісяця протягом 1 року. 

E Призначення біциліну-3 щомісяця протягом 3 років. 

4. При огляді новонародженого хлопчика на 6-й день життя 

спостерігається нагрубання грудних залоз до розмірів волоського горіха. Під 

час натискання з них виділяється незначна кількість рідини молочного 

кольору. Дитина доношена. Маса тіла при народженні 3600г, довжина тіла 52 

см., народилась від І фізіологічних пологів. Вкажіть найдоцільнішу пораду 

матері з догляду за дитиною. 

A Накласти вологу  повязку на грудні залози. 

B Накласти суху повязку на грудні залози. 

C Видавити секрет грудних залоз. 



D Обробити спиртом. 

E Накласти зігрівальний компрес. 

5. До Вас звернулась мати з десятимісячною дитиною з діагнозом ГРВІ. 

Вночі стан дитини погіршився, температура підвищилась до 39,2  ْ С, 

відмовляється від грудей, різко збуджена. При натискуванні на козелок 

плаче. Вкажіть, яке ускладнення може виникнути у даної дитини. 

A Стенозуючий ларинготрахеїт. 

B Гострий середній отит. 

C Сегментарна пневмонія.   

D Справжній круп.   

E Гострий бронхіт.   

6. Ви прийшли на патронаж до хворої дитини 1 року, в якої 

температура 39,6  ْ С, кашель, риніт. Вкажіть, який препарат найдоцільніше 

произначити для зниження температури. 

A Сібазон.   

B Ацетилсаліцилова кислота.   

C Тетрациклін.   

D Кетанов.   

E Парацетамол.  

7. У пологовому будинку медсестра звернула увагу, що через 2 години 

після народження у дитини появилось жовтувате забарвлення шкіри, яке 

інтенсивно наростало. Дитина в’яла, весь час спить, фізіологічні рефлекси 

понижені. Мати О(І гр.) крові Rh (-), дитина О (І гр.) крові Rh (+).З анамнезу 

відомо, що дитина народилась від четвертої  вагітності, друга та третя 

вагітність закінчилась самовільним викиднем. Вкажіть, про яке ускладнення 

медсестра повинна подумати в першу чергу. 

A Анемія.  

B Гемолітична хвороба.   

C Внутрічерепна пологова травма.   

D Фізіологічна жовтяниця.   

E Гепатит.   

8. Хворому 10 років. Скаржиться на часте сечовипускання, біль у 

животі, нудоту, блювання, підвищення температури тіла до 38,8  ْ С. 

Обєктивно: блідість шкіри, набряки повік, позитивний симптом 

постукування справа. Вкажіть правила забору сечі для загального аналізу. 

A Провівши туалет зовнішніх статевих органів ранком, натще, 

першу порцію сечі випускають, другу беруть на аналіз, третю випускають. 

B Для аналізу збирають добову сечу. 



C Після туалету зовнішніх статевих органів сечу збирають в три 

склянки. 

D Попередньо провівши очисну клізму, збирають середню порцію 

сечі. 

9.У дитини 9 років через 2 тижні після ангіни розвиваються гіперкінез, 

м’язова гіпотонія, порушення координації рухів. Вкажіть найбільш 

ймовірний діагноз. 

A Рахіт.    

B Ревмокардит.   

C Скарлатина.   

D Анемія.   

E Мала хорея.   

10.У дитини, яка лікується в відділенні з діагнозом тромбоцитопенія, 

раптово розпочалась носова кровотеча. Вкажіть, яка допомога з боку 

фельдшера буде найбільш доцільна? 

A Посадити дитину, голову опустити вниз, на перенісся покласти 

серветку змочену холодною водою.   

B Дати таблетку вікасолу.   

C Покласти дитину суворо горизонтально і викликати лікаря.   

D Почати вводити в/венно крапельно розчин гемодезу.   

E Покласти дитину на бік, до ніг прикласти грілку.   

ІІ. Визначити етіологію, епідеміологію, клінічні прояви, лікування, 

діагностику, профілактику дифтерії. 

ІІІ. Дайте оцінку фізичного розвитку дитини. Ви працюєте фельдшером 

на ФАПі. До Вас звернулась мати дитини віком 4-ох місяців. Маса при 

народженні 3000г, зріст 50см. Дитина знаходиться на природньому 

вигодовуванні. Розрахуйте масу і зріст відповідно даної дитини. 

  



 

Варіант 22 

 1.До Вас звернулась мати дитини віком 10 років. Її дитина хвора 

на цукровий діабет, отримує інсулін. Вкажіть, яке ускладнення може 

виникнути при постійному введенні інсуліну в одне місце. 

A Гематома. 

B Флегмона. 

C Ліподистрофія. 

D Абсцес. 

E Склеродермія. 

2. До Вас звернулась мати дитини віком 4 роки. Її дитина стала 

дратівливою, погано спить, скаржиться на біль у животі, погіршився апетит, 

з’явився свербіж в ділянці заднього проходу. Вкажіть, яке захворювання 

можна запідозрити. 

A Ентеробіоз. 

B Аскаридоз. 

C Трихоцефальоз. 

D Діатез. 

E Ентерит. 

3. При огляді новонародженого хлопчика на 6-й день життя 

спостерігається нагрубання грудних залоз до розмірів волоського горіха. Під 

час натискання з них виділяється незначна кількість рідини молочного 

кольору. Дитина доношена. Маса тіла при народженні 3600г, довжина тіла 52 

см., народилась від І фізіологічних пологів. Вкажіть найдоцільнішу пораду 

матері з догляду за дитиною. 

A Накласти вологу  повязку на грудні залози. 

B Накласти суху повязку на грудні залози. 

C Видавити секрет грудних залоз. 

D Обробити спиртом. 

E Накласти зігрівальний компрес. 

4. Дівчинці 5 днів. При ранковому туалеті новонародженої дитини 

мама помітила виділення із статевої щілини. Об'єктивно: шкіра рожева, 

грудні залози збільшені до розмірів волоського горіха, кров’янисто-слизові 

виділення із статевої щілини. Дитина активна, виражені фізіологічні 

рефлекси, м’язовий тонус, активно ссе. Вкажіть, для якого захворювання 

характерна дана клінічна картина. 

A Вульвовагініт. 

B Фізіологічної еритеми. 

C Токсичної еритеми. 



D Транзиторної гарячки. 

E Статевого кризу.  

5.Ви працюєте у таборі відпочинку дітей дошкільного віку, який 

розташований в лісі. Під час прогулянки дитину 5-ти років вкусила оса в 

ділянку обличчя. Через пів години дитина почала скаржитись на головний 

біль, головокружіння, з’явилась задишка. Вкажіть,яку невідкладну допомогу 

Ви повинні надати дитині? 

A Напоїти дитину солодким чаєм.  

B Викликати швидку допомогу і госпіталізувати дитину в лікарню.   

C Покласти холод на місце укусу і розпочати обколювати розчином 

адреналіну 0,1% розведеним розчином хлориду натрію.   

D Ввести в/ м’язево розчин сульфату магнію25%.    

E Ввести в/ м’язево 50% розчин анальгіну.  

6. На прийомі дитина 12 міс. Після огляду педіатра, Ви в кабінеті 

щеплення ввели в/ш в ділянку середньої третини передпліччя 0,1 мл розчину 

туберкуліну (2ТО) за допомогою туберкулінового шприца, після чого 

утворилася ,,лимонна кірочка”. Виберіть найдоцільнішу пораду для матері 

дитини. 

A Не мочити місце ін”єкції.   

B Дати тепле пиття.   

C Обмежити кількість випитої рідини.   

D Одноденний ліжковий режим.   

E Прийти на перевірку через 4 доби.   

 

7. У дитини, яка лікується в відділенні з діагнозом тромбоцитопенія, 

раптово розпочалась носова кровотеча. Вкажіть,яка допомога з боку 

акушерки буде найбільш доцільна. 

A Покласти дитину на бік, до ніг прикласти грілку.    

B Дати таблетку вікасолу.   

C Покласти дитину суворо горизонтально і викликати лікаря.   

D Почати вводити в/венно крапельно розчин гемодезу.   

E Посадити дитину, голову опустити вниз, на перенісся покласти 

серветку змочену холодною водою.  

8.У дитини віком 12 років, яка знаходиться на лікуванні в 

ендокринологічному відділенні з діагнозом цукровий діабет, з’явилася 

слабкість, кволість, спрага, сонливість, головний біль, нудота, запах ацетону 

з рота. Вкажіть, до якого аналізу Ви повинні підготувати пацієнта. 

A Сечі за Зимницьким.   

B Сечі за Нечипоренком.  



C Загального аналізу крові.  

D Кров на глюкозу.   

E Сечі на жовчні пігменти. 

9. До Вас звернулась мати дитини віком 10 років. Її дитина хвора на 

цукровий діабет, отримує інсулін. Вкажіть, яке ускладнення може виникнути 

при постійному введенні інсуліну в одне місце. 

A Ліподистрофія.   

B Гематома.   

C Флегмона.   

D Абсцес.   

E Склеродермія.   

10. До Вас звернулась мати дитини віком 4 років. Її дитина стала 

дратівливою, погано спить, скаржиться на біль у животі, погіршився апетит, 

з’явився свербіж в ділянці заднього проходу. Вкажіть захворювання, для 

якого характерні дані симптоми. 

A Аскаридоз.   

B Трихоцефальоз.   

C Ентеробіоз.   

D Діатез.   

E Ентерит.   

ІІ. Визначити етіологію, епідеміологію, клінічні прояви, лікування, 

діагностику, профілактику кашлюку. 

ІІІ. Дайте оцінку фізичного розвитку дитини. Ви працюєте  

фельдшером на ФАПі. До Вас звернулась мати дитини віком 3-ох 

місяців.Маса при народженні 2700г, зріст 50см. Дитина знаходиться на 

природньому вигодовуванні. Розрахуйте масу і зріст відповідно даної 

дитини. 

  



 

Варіант 23 

1. Хлопчику 3 дні. При переодяганні дитини акушерка помітила на 

пелюшці червонуватий осад, який лишився після сечовипускання. 

Об'єктивно: шкіра рожева, активні рухи кінцівками, виражений м’язовий 

тонус, фізіологічні рефлекси, активно ссе. Кількість сечовипускань - 10 разів 

за добу, сеча темно-цегляного кольору, каламутна. Вкажіть захворювання , 

для якого характерні дані симптоми. 

A Сечокислий інфаркт нирок.   

B Гострий пієлонефрит.   

C Гострий гломерулонефрит.   

D Гострий цистит.   

E Хронічний пієлонефрит.   

2.В медпункт школи звернуся хлопчик 7 років хворий на цукровий 

діабет. Вранці отримав інсулін. Поснідати не встиг. Обєктивно: дитина квола, 

тремор рук, відчуття тривоги, шкіра вкрита холодним потом. Запідозрено 

гіпоглікемічну кому. Вкажіть, з чого слід почати надання невідкладної 

допомоги. 

A Дати дитині гарячого солодкого чаю. 

B Ввести 40% розчину глюкози внутрішньовенно. 

C Заспокоїти дитину, ввести протисудомні препарати в/м. 

D Дати дитині заспокійливі засоби. 

E Положити дитину на кушетку, зігріти грілками. 

3. До ФАПу звернулась мати з дитиною 6 років, яка перенесла гостру 

вірусну інфекцію. На третій день після хвороби на шкірі нижніх кінцівок 

з’явилася поліморфна, симетрично розташована геморагічно-папульозна 

висипка, яка скупчена навколо суглобів. Вкажіть найбільш ймовірний 

діагноз. 

A Геморагічний васкуліт, шкірна форма.   

B Лейкоз.   

C Тромбоцитопенічна пурпура.   

D Гемофілія.   

E Менінгококцемія.   

4. Ви працюєте фельдшером на ФАПі До Вас звернулась мати дитини 

віком 3 місяці. Перебуває на штучному вигодовуванні з 1 місяця. Вітамін Д3 

з профілактичною метою не отримувала. При об’єктивному обстеженні 

визначається сплющення і облисіння потилиці, велике тім’ячко 3х3см, краї 

м’які. Вкажіть,  причину даних змін. 

A  Дефіцит вітаміна В12.   



B Дефіцит заліза.   

C Дефіцит вітаміна Д.   

D Гіпервітаміноз Д.   

E  Дефіцит вітаміна С. 

5. Дитина віком 5 років знаходилась на подвір’ї. Раптово стан дитини 

погіршився, з’явився набряк очей, губ. Права гомілка набрякла, 

гіперемійована, візуалізується укус комахи. Вкажіть першочергові дії в 

даному випадку. 

A Накласти джгут на гомілку. 

B Ввести адреналін. 

C Ввести преднізолон. 

D Ввести глюкозу. 

E Ввести анапрелін. 

6. У пологовому будинку при проведенні ранкового туалету 

новонародженій дитині м/с виявила у дитини під час крику ціаноз губ і 

кінцівок. Відомо, що при аускультації серця вислуховується систолічний 

шум у ІІІ-ІV м/р зліва. Мати дитини під час І триместру вагітності  приймала 

самовільно антибактеріальні препарати. Вкажіть захворювання, для якого 

характерні такі проблеми. 

F Дефект міжшлуночкової  перегородки. 

G Дефект міжпередсердної  перегородки. 

H Тетрада Фалло. 

I Тептада Фалло. 

J Транспозиція магістральних судин. 

7. Ви фельдшер, прийшли до дитини 4-х років на другий день 

захворювання. Діагноз встановлений лікарем: ГРВІ, кір. При огляді: 

температура тіла 39,4  ْ С, виражені катаральні явища, симптоми, що 

підтверджують кір. Вкажіть один з цих симптомів. 

A Білі дрібні плями на слизовій щік.   

B Збільшення задньошийних лімфатичних вузлів.   

C Свербіж шкіри.   

D Везикулярний висип на шкірі.   

E Біло-сірі плівки на мигдаликах.  

8. На прийомі мати з дитиною 2 місяців знаходиться на природному 

вигодовуванні, скаржиться на неспокій дитини, зменшення сечовипускань. 

Дитина від І вагітності, І пологів, маса при народженні 3000г., зріст-52 см. 

При обстеженні об’єктивних патологічних змін не виявлено. Вкажіть 

найдоцільніші дії фельдшера. 

A Вимірювання зросту. 



B Вимірювання окружності голови. 

C Вимірювання окружності грудей клітини. 

D Вимірювання окружності живота. 

E Контрольне зважування. 

9. У відділенні медсестра звернула увагу на дитину у якої виник напад 

спазматичного кашлю під час якого з’явився ціаноз та оддутловатість 

обличчя, очі гіперемийовані, наприкінці кашлю відбулось виділення 

склоподібного харкотиння, та мимовільне сечовипускання. Вкажіть 

лабораторне дослідження, на які повинна направити медсестра. 

A Бактеріологічне дослідження. 

B Загальний аналіз крові. 

C Загальний аналіз сечі. 

D Рентген органів грудної клітини. 

E ЕКГ дослідження. 

10. Ви працюєте медсестрою у пологовому будинку. Після народження 

спостерігають жовтяничне забарвлення навколоплідних вод і пуповини, 

жовтяниця у дитини швидко зростає. У матері резусфактор (-), у дитини (+). 

Вкажіть найбільш ймовірний діагноз. 

A Жовтяничній формі гемолітичної хвороби новонародженого.   

B Набряковій формі гемолітичної хвороби новонародженого.   

C Анемічній формі гемолітичної хвороби новонародженого.   

D Фізіологічний жовтяниці.   

E Кон’югаційній жовтяниці. 

ІІ. Визначити етіологію, епідеміологію, клінічні прояви, лікування, 

діагностику, профілактику пара кашлюку. 

ІІІ. Дайте оцінку фізичного розвитку дитини. Ви працюєте фельдшером 

на ФАПі. До Вас звернулась мати дитини віком 3-ох місяців. Маса при 

народженні 3500г, зріст 52см. Дитина знаходиться на природньому 

вигодовуванні. Розрахуйте масу і зріст відповідно даної дитини. 

  



  

Варіант 24 

1. Дитині 12 років, захворіла гостро t-38  ْ С, слабкість, біль у животі та 

попереку, дизурічні прояви.Сеча мутна. Два тижні тому перенесла лакунарну 

ангіну. Вкажіть, з якого аналізу доцільніше починати обстеження дитини. 

A Загальний аналіз сечі.   

B Аналіз сечі по Нечипоренко.   

C Аналіз сечі по Земницькому.   

D Посіву сечі на стерильність.   

E Аналізу сечі на цукор.    

2. Дитина 4-х років скаржиться на сильний свербіж в ділянці ануса, 

який виникає вночі. При огляді шкіра в області ануса не змінена, чиста. 

Вкажіть, яке захворювання дозволяють запідозрити дані симптоми. 

A Токсоплазмоз.   

B Дерматит.   

C Аскаридоз.   

D Попрілості.   

E Ентеробіоз.   

3. У дитини 2-х років температура тіла 39  ْ С, слизова ротової 

порожнини гіперемійована, з білувато-жовтими бляшками оточеними 

червоним вінчиком. Вкажіть захворювання, про яке фельдшер повинен 

подумати в першу чергу. 

A Виразковий стоматит.   

B Афтозний стоматит.   

C Катаральний стоматит.   

D Ангулярний стоматит.   

E Кандидозний стоматит.   

4. У дитини 5-місячного віку, хворої на рахіт, під час крику раптово 

наступила зупинка дихання, через декілька секунд дихання відновилося, вдих 

супроводжувався “півнячим криком”. Вкажіть захворювання, для якого 

характерні дані симптоми. 

A Еклампсії.    

B Кашлюку.   

C Асфіксії.   

D Ларингоспазм.   

E Карпопедального спазму.   

5.У дитини хвороба почала спостерігатися на другому році життя, коли 

мати помітила появлення великих синців та незначні травми. В стаціонар 



дитина поступила з крововиливом у колінний суглоб. Вкажіть найбільш 

ймовірний діагноз. 

A Гемофілія.   

B Ревматичний артрит.   

C Ревматоїдний артрит.   

D Тромбоцитопенічна пурпура.   

E Геморагічний васкуліт.   

6.Ви працюєте фельдшером на ФАПі. У дитини трьохмісячного віку в 

природних складках виникли попрілості, в тім’яній ділянці голови–себорейні 

лусочки. Вкажіть захворювання, на яке вказують дані симптоми. 

A Ексудативно-катаральний діатез.   

B Нервово-артритичний діатез.   

C Лімфатико-гіпопластичний діатез.   

D Гіпокальціємічний синдром.   

E Гіповітаміноз. 

7. Ви працюєте медсестрою у пологовому будинку. Після народження 

спостерігають жовтяничне забарвлення навколоплідних вод і пуповини, 

жовтяниця у дитини швидко зростає. У матері резусфактор (-), у дитини (+). 

Вкажіть найбільш ймовірний діагноз. 

A Фізіологічний жовтяниці.   

B Набряковій формі гемолітичної хвороби новонародженого.   

C Анемічній формі гемолітичної хвороби новонародженого.   

D Жовтяничній формі гемолітичної хвороби новонародженого.   

E Кон’югаційній жовтяниці. 

8.В маніпуляційному кабінеті медсестра внутрішньовенно вводила 

лікарський засіб Бітум. Раптово під час введення стан дитини різко 

погіршився, шкіра й слизові оболонки бліді. В області губ, очей, шиї, вух 

бліді щільні еліптичні  набряки. Вкажіть першочергові дії в даному випадку. 

A Ввести адреналін. 

B Ввести тавегіл. 

C Ввести преднізолон. 

D Ввести гідрокартізон. 

E Припинити введення лікарського засобу. 

9. Ви працюєте медсестрою у пологовому будинку. При огляді 

новонародженої дитини на шкірі голови, тулуба і кінцівок, у природних 

складках шкіри виявлені дрібні гноячкові висипання розміром від зерен 

проса до горошини. Спостерігаються порушення загального стану, 

послаблення активності ссання, зригування, зменшення маси тіла. Вкажіть 

збудник, який найчастіше викликає дане захворювання. 



A Сальмонела.   

B Стрептокок.   

C Кишкова паличка.   

D Стафілокок.   

E Синьогнійна паличка. 

10. Ви працюєте на ФАПі, прийшли на патронаж до дитини 8 днів. 

Мама скаржиться, що дитина стала неспокійна, погано бере груди. При 

огляді: на язику та слизовій оболонці щік білі налети у вигляді згустків 

молока. Вкажіть найбільш ймовірний діагноз. 

A Виразковий стоматит.    

B Катаральний стоматит.   

C Афтозний стоматит.  

D Кандидозний стоматит.   

E  Медикаментозний стоматит. 

ІІ. Визначити етіологію, епідеміологію, клінічні прояви, лікування, 

діагностику, профілактику кору. 

ІІІ. Дайте оцінку фізичного розвитку дитини. Ви працюєте фельдшером 

на ФАПі. До Вас звернулась мати дитини віком 9 місяців. Маса при 

народженні 3050г, зріст 50см. Дитина знаходиться на природньому 

вигодовуванні. Розрахуйте масу і зріст відповідно даної дитини? 

  



 

Варіант 25 

1. Ви працюєте медсестрою у пологовому будинку. Після народження у 

дівчинки при обстеженні був виявлений крововилив на голові, який не 

виходить за межі однієї кістки, не пульсує, не болить. Вкажіть найбільш 

ймовірний діагноз? 

A Кефалогематома.   

B Пологова пухлина.   

C Пухирчатка новонародженого.   

D Септико піємія.   

E Внутрішньочерепна травма. 

2. Ви працюєте фельдшером на ФАПі. До Вас звернулась мати дитини 

віком 6 місяців. При обстеженні: виражена асиметрія голови, плоска 

потилиця, збільшені тім'яні та лобні горби; грудна клітка деформована, 

самостійно не сидить. Вкажіть, для якого захворювання характерні дані 

симптоми. 

A Спазмофілія.   

B Рахіт.   

C Нервово-артретичний діатез.   

D Аномалії розвитку кісткової системи.   

E  Ексудативно-катаральний діатез. 

3. У дитини 3р., яка відвідує дитячий садок, порушився сон, з’явилась 

дратівливість, біль у животі, свербіж у періанальних складках, особливо в 

ночі. Для обстеження фельдшер виписав направлення на зіскоб на 

ентеробіоз. Вкажіть найраціональнішу пораду матері перед обстеженням. 

A Не проводити  гігієнічну ванну. 

B Дати дитині пірантел. 

C Обстеження проводиться натще. 

D Одягнути на ніч чисті трусики. 

E Не давати медичні препарати. 

4. У дитини шести місяців субфебрильна температура тіла. В 

загальному аналізі сечі визначається білок, лейкоцитів 60-80 в п/з. Вкажіть 

захворювання, при якому спостерігається такий стан.  

A Гострому пієлонефриті.   

B Гострому гломерулонефриті.   

C Злоякісному гломерулонефриті.   

D Уратній нефропатії.   

E Хронічному гломерулонефриті.   



5. У дитини двох років гостро розвинувся набряк по всьому тулубі. 

Систолічний артеріальний тиск 140мм.рт.ст., діурез різко знижений. Вкажіть 

показники аналізу сечі, які будуть характерними для такого стану. 

A  Глюкозурія.   

B Піурія, бактеріурія.   

C Оксалатурія.   

D Макрогематурія  

E Альбумінурія.  

6. До вас звернулась мати 7-річного хлопчика, у якого після 

перенесеної ангіни через три тижні з’явилась загальна слабкість, в’ялість, 

погіршився почерк, змінилась хода, порушилась координація рухів. Вкажіть 

захворювання, для якого характерні дані симптоми. 

A Про анемію.   

B Про вади серця.   

C Про ревматизм.   

D Про пневмонію.   

E Про малу хорею. 

7. Ви працюєте фельдшером на ФАПі. У дівчинки 6 міс., яка з 3 міс. 

перебуває на штучному вигодовуванні коров’ячим молоком, при введенні в 

раціон жовтка з'явився плямисто-папульозний висип по всьому тілу, на 

щоках–гіперемія, мокнуття. Вкажіть захворювання, для якого характерні дані 

проблеми. 

A  Ексудативно-катарального діатезу.   

B Скарлатини.   

C Кору.   

D Краснухи.   

E Визикулопустульозу. 

8. Ви працюєте на ФАПі. До Вас звернулась мати дитини 3-х років, яка 

4 дні тому захворіла на ГРВІ. Скаржиться, що дитина стала неспокійна, 

відмовляється від їжі, спостерігається слинотеча, температура піднялася до 

38,1  ْ С. . Вкажіть захворювання, для якого характерні дані симптоми. 

A  Ангіна.   

B Проста диспепсія.   

C Стоматит.   

D Риніт.   

E Загострення хронічного гастриту.   

9. У дитини при огляді шкіри та волосистої частини голови висип у 

вигляді червоних плям, папул, пухирців. Лікар діагностував вітряну віспу. 

Вкажіть, яким розчином  Ви порекомендуєте обробляти елементи висипу. 



A Спиртом.    

B Фурациліном.   

C Пероксидом водню.   

D Йодом.   

E Бриліантовим зеленим.   

10.Ви працюєте фельдшером на ФАПі. Проведена планова проба 

Манту. Після оцінювання проби Манту через 72 год у дитини 7 років, 

виявлено інфільтрат у діаметрі 3мм. Визначте результати проведення 

туберкулінодіагностики. 

A Позитивна реакція.    

B Негативна реакція.   

C Сумнівна реакція.   

D Гіперергічна реакція.   

E Реакція не визначена.  

ІІ. Визначити етіологію, епідеміологію, клінічні прояви, лікування, 

діагностику, профілактику кору? 

ІІІ. Дайте оцінку фізичного розвитку дитини. Ви працюєте фельдшером 

на ФАПі. До Вас звернулась мати дитини віком 7 місяців.Маса при 

народженні 2800г, зріст 53см. Дитина знаходиться на природньому 

вигодовуванні. Розрахуйте масу і зріст відповідно даної дитини? 

  



 

Варіант 26 

1. Ви працюєте фельдшером на ФАПі До Вас звернулась мати дитини 

У хлопчика 9 років захворювання почалося гостро, з підвищення 

температури тіла до 39  ْ С, з’явився біль у горлі під час ковтання. При 

об’єктивному обстеженні – дрібнокрапчастий червоний висип на 

гіперемічному фоні шкіри, ангіна. Вкажіть захворювання, для якого 

характерні дані симптоми. 

A Ангіна.    

B Скарлатина. 

C Дифтерія зіва.   

D Кір.   

E Червона висипка.   

2. У дитячій лікарні в кімнаті відпочинку у дитини віком 3 роки Ви 

виявили ціаноз шкіри, інспіраторну задишку, яка супроводжується шумним 

вдихом. Об’єктивно: дитина злякана, руками вказує на ротову порожнину (Ps 

збережений). Відомо, що під час гри дитині в ротову порожнину потрапило 

стороннє тіло. Вкажіть першочергові дії в даному випадку. 

A Проведення аспірації вмісту трахеобронхіального дерева. 

B Забезпечення прохідності дихальних шляхів. 

C Проведення штучної вентиляції легень. 

D Проведення прямого масажу серця. 

E Проведення лікувальної гіпотермію. 

3. До ФАПу звернулась мати з дитиною 6 років зі сгаргами на 

погіршення стану дитини Обєктивно: симптоми інтоксикації, геморагічні 

симетричні висипи на кінцівках, припухлість та болючість суглобів, біль в 

животі. Вкажіть найбільш ймовірний діагноз. 

A Гемофілія.   

B Хвороба Верльгофа.   

C Ревматизм.   

D Геморагічний васкуліт.   

E Тромбоцитопенічна пурпура.   

4. . Ви працюєте фельдшером у пологовому будинку У новонародженої 

дитини важкий стан, вона млява, рефлекси знижені, випинання великого 

тім’ячка, симптом Грефе позитивний.. Вкажіть захворювання, для якого 

характерні дані симптоми. 

A  Внутрішньочерепна пологова травма.   

B Сепсис.   

C Асфіксія 3 ступеня.   



D Гемолітична хвороба.   

E Асфіксія 2 ступеня.   

5. . Ви працюєте фельдшером на ФАПі. До Вас звернулась мати дитини 

хворої на рахіт. Дитина 9 міс. отримує відеїн-3 протягом 6 місяців, після чого 

з’явилось блювання, зниження апетиту, напади клоніко-тонічних судом. 

Вкажіть стан, який розвинувся у дитини. 

A  Гіпервітаміноз Д.   

B Нейтротоксикоз.   

C Токсикоз з ексикозом.   

D Інфекційно-токсичний шок.   

E Гіпокальциємічний синдром.  

6. У пологовому будинку медсестра ввела вакцину БЦЖ дитині віком 3 

роки. Через 5 хвилин після введення вакцини стан дитини різко погіршився. 

Дитина втратила свідомість, шкірні покриви бліді, акроціаноз, ціаноз 

слизової оболонки. Дихання шумне, пульс слабкий, ниткоподібний, АТ-

50/30мм рт. ст. Вкажіть препарат для надання невідкладної допомоги. 

A адреналін. 

B  корглюкону. 

C  парацетомолу. 

D  еуфіліну. 

E гемодез. 

7.Ви прийшли  до дитини віком 15 днів. Мати скарг не пред'являє. При 

огляді дитина активна. Шкіра блідо-рожевого кольору, в ділянці шиї та 

передньої поверхні грудної клітки на фоні гіперемії дрібнокрапкові 

висипання, деякі з них заповнені білим вмістом. Температура тіла 36,6  ْ С. В 

кімнаті температура повітря 28  ْ С. Вкажіть найбільш ймовірний діагноз. 

A  Пухирчатка.   

B Везикулопустульоз.   

C Пітниця.   

D Псевдо фурункульоз.   

E Попрілості.   

8. Ви працюєте фельдшером на ФАПі. При відвідуванні хворої дитини 

3-х років Ви виявили, що температура тіла дитини 38,3  ْ С, “зірковий” 

геморагічний висип на тілі, блювота, ригідність м’язів потилиці. Вкажіть 

захворювання,для якого характерні дані симптоми. 

A Менінгококцемія.   

B Мала хорея.   

C Туберкульозний менінгіт.   

D Геморагічний васкуліт.  



E Еклампсія.   

9. Ви працюєте фельдшером на ФАПі. До Вас звернулась мама з 

дитиною 4-річного віку При огляді: рожева папульозна висипка по всьому 

тілу. Елементи висипки не зливаються. При об’єктивному обстеженні у 

хлопчика виявлені збільшені задньошийні, потиличні, підщелепні 

лімфовузли, які при пальпації щільні, рухомі, дещо болючі, шкіра над ними 

не змінена. Зі сторони інших органів та систем патології не виявлено. 

Вкажіть,  захворювання, для якого характерні дані симптоми. 

A Кір.   

B Скарлатина.   

C Краснуха.   

D Вітряна віспа.   

E Епідемічний паротит.   

10. Дитині 1 рік. При огляді температура тіла 39,5°С, шкіра червона, 

гаряча на дотик. Вкажіть, яка перша дія фельдшера при наданні допомоги 

дитин. 

A Провести фізичні методи охолодження.    

B Ввести 50% розчин анальгіну.    

C Ввести літичну суміш.   

D Ввести 0,25% розчин дроперидолу.    

E Ввести 1% розчин дімедролу.   

ІІ. Визначити етіологію, епідеміологію, клінічні прояви, лікування, 

діагностику, профілактику краснухи? 

ІІІ. Дайте оцінку фізичного розвитку дитини. Ви працюєте фельдшером 

на ФАПі. До Вас звернулась мати дитини віком 5-ти місяців. Маса при 

народженні 3000г, зріст 50см. Дитина знаходиться на природньому 

вигодовуванні. Розрахуйте масу і зріст відповідно даної дитини? 

  



 

Варіант 27 

1. Хлопчику 3 дні. При переодяганні дитини акушерка помітила на 

пелюшці червонуватий осад, який лишився після сечовипускання. 

Об'єктивно: шкіра рожева, активні рухи кінцівками, виражений м’язовий 

тонус, фізіологічні рефлекси, активно ссе. Кількість сечовипускань - 10 разів 

за добу, сеча темно-цегляного кольору, каламутна. Вкажіть захворювання, 

для якого характерні дані симптоми. 

A Сечокислого інфаркту нирок.   

B Гострого пієлонефриту.   

C Гострого гломерулонефриту.   

D Гострого циститу.   

E Хронічного пієлонефриту.   

2 У пологовому будинку при проведенні ранкового туалету 

новонародженої дитини медична сестра виявила у дитини під час крику 

ціаноз губ і кінцівок (ЧСС 150/хв.,). Відомо, що у дитини вроджена вада 

серця. Вкажіть, на яке дослідження потрібно направити дитину. 

A Ехо КГ (ехокардіографія). 

B Загальний аналіз крові. 

C УЗО серця. 

D Загальний аналіз сечі. 

E Рентгенографія органів грудної клітки. 

3. До Вас звернулась мати з дитиною 4 років зі скаргами на млявість 

дитини, втомлюваність, погіршення апетиту (дитина їсть крейду). 

Об’єктивно: шкіра суха, волосся тускле, частота серцевих скорочень 

підвищена, розлад випорожнень, збільшення печінки та селезінки. Вкажіть, 

на яке обстеження повинен направити  фельдшер дитину. 

A Загальний аналіз крові ( визначення Нb та кольорового 

показника). 

B Загальний аналіз сечі(визначення питомої ваги). 

C Загальний аналіз крові (визначення лейкоцитів). 

D Біохімічний аналіз крові(визначити АПТ, АСТ). 

E Визначення кількості тромбоцитів. 

4. Ви працюєте фельдшером на ФАПі. До Вас звернулась мати дитини. 

Дитині 3 місяці. На грудному вигодовуванні. Під час активного патронажу 

виявила у дитини підвищену пітливість, особливо в ділянці потилиці, 

симптом “облисіння потилиці”, підвищену подразливість, неспокій, 

податливість країв великого тім’ячка. Помірний краніотабес. Вкажіть, для 

якого захворювання характерні дані симптоми. 



A  Аномалія розвитку кісток.   

B Пневмонія.   

C Гідроцефалія.   

D Гостре респіраторне захворювання.   

E Рахіт.   

5. Ви праюєте фельдшером на ФАПі. До Вас звернулась мати дитини з 

скаргами: у новонародженої дитини появились дрібні гнійничковиі 

висипанння на шкірі голови, тулуба, кінцівок і у природних складках шкіри. 

Вкажіть захворювання, для якого характерний цей стан. 

A Везикулопустульоз.   

B Пухирчатка.   

C Вітряна віспа.   

D Попрілості.   

E Пітниця.  

6. . Ви працюєте медсестрою у пологовому будинку. Після народження 

у дівчинки при обстеженні був виявлений крововилив на голові, який не 

виходить за межі однієї кістки, не пульсує, не болить. Вкажіть найбільш 

ймовірний діагноз. 

A  Кефалогематома.   

B Пологова пухлина.   

C Пухирчатка новонародженого.   

D Септико піємія.   

E Внутрішньочерепна травма. 

7. Ви фельдшер на ФАПі. У сільській школі у класі зареєстровано 

випадок дифтерії. Вкажіть діагностичне дослідження, яке необхідно провести 

дітям. 

A  Загальний аналіз сечі.  

B Біохімічне дослідження крові.   

C Змив із зіву на вірус.   

D Загальний аналіз крові.   

Е Мазок із зіву і носа на ВL.   

8. Ви працюєте медсестрою у пологовому будинку. У дитини 2 років 

вночі спостерігається напад спазматичного кашлю, який супроводжується 

репризами. Закінчується напад відкашлюванням в’язкого склоподібного 

харкотиння. На вуздечці язика виразка. Вкажіть препарат, який 

найдоцільніше застосувати для попередження даного захворювання. 

A Вакцина АДП.   

B Анатоксин АКДП.   

C Анатоксин АП.   



D Вакцина БЦЖ.   

E G-глобулін.   

9. Ви працюєте фельдшером на ФАПі. До Вас звернулась мати дитини 

віком 1рік.  Вкажіть дозу 50% розчину анальгіну дитині при гіпертермічному 

синдромі. 

A 1 мл/рік життя.   

B 0,1 мл/кг.   

C 0,1 мл/рік життя.   

D 1 мл/кг.   

E 0,2 мл/рік життя.   

10. Ви працюєте фельдшером на ФАПі. До Вас звернулась мати дитини 

віком 1рік.   Вкажіть, який лікарський засіб внутрішньовенно вводять для 

надання допомоги дитині під час приступу стенозуючого ларинготрахеїту. 

A 2,4% розчин еуфіліну.   

B 5% розчин  глюкози.  

C 24% розчин еуфіліну.   

D 50% розчин анальгіну.    

E 5% розчин новокаїну. 

ІІ. Визначити етіологію, епідеміологію, клінічні прояви, лікування, 

діагностику, профілактику кору. 

ІІІ. Дайте оцінку фізичного розвитку дитини. Ви працюєте фельдшером 

на ФАПі. До Вас звернулась мати дитини віком 6 місяців. Маса при 

народженні 4000г, зріст 54см. Дитина знаходиться на природньому 

вигодовуванні. Розрахуйте масу і зріст відповідно даної дитини. 

  



 

Варіант 28 

1.Дитині 1 рік. При огляді температура тіла 39,5°С, шкіра червона, 

гаряча на дотик. Вкажіть, яка перша дія фельдшера при наданні допомоги 

дитин. 

A Провести фізичні методи охолодження.    

B Ввести 50\% розчин анальгіну.    

C Ввести літичну суміш.   

D Ввести 0,25\% розчин дроперидолу.    

E Ввести 1\% розчин дімедролу.   

2. Ви прийшли на патронаж до дитини 8 днів. Мама скаржиться, що 

дитина стала неспокійна, погано бере груди. При огляді: на язику та слизовій 

оболонці щік білі налети у вигляді згустків молока. Вкажіть найбільш 

ймовірний діагноз. 

A  Кандидозний стоматит.   

B Катаральний стоматит.   

C Афтозний стоматит.   

D Виразковий стоматит.   

E  Медикаментозний стоматит. 

3. Ви працюєте медсестрою у пологовому будинку. У новонародженої 

дитини 3-х днів на шкірі тулуба з’явилися міхурці з серозним та гнійним 

вмістом; загальний стан не порушений. Вкажіть захворювання, для якого 

характерні дані симптоми. 

A Везикулопустульоз.   

B Пухирчатка.   

C Ексфоліативний дерматит.   

D Попрілості.   

E  Гемолітична хвороба. 

4. Під час патронажу новонародженої дитини віком 14 днів виявлено, 

що пупкова ранка волога з серозним виділенням. Загальний стан дитини не 

порушений. Температура тіла 36.8  ْ С. Вкажіть захворювання, для якого 

характерні дані симптоми. 

A Сепсис.    

B Флегмонозний омфаліт.   

C Катаральний омфаліт.   

D Пухирчатка новонародженого.   

E Везикулопустульоз. 

5. Ви працюєте фельдшером на ФАПі. До Вас звернулась мати дитини 

У дитини 3 міс. спостерігаються блідість шкіри, підвищена пітливість, 



неспокій, м’які краї великого тім’ячка, розм’якшення потиличної кістки. 

Вкажіть захворювання, на яке вказують дані симптоми. 

A  Рахіт.   

B Спазмофілію.    

C Гіпервітаміноз Д.   

D Гіпотрофію.   

E Аномалії конституції.  

6. Дитина народилася від першої вагітності, перших швидких пологів, з 

масою тіла 4200г, двійним обертом пуповини. стан по шкалі Апгар 3-4 бали. 

Вперше приклали до грудей на 5-тудобу. Під час годування припинилося 

дихання, шкірні покриви набули цианотичного кольору. Вкажіть, які 

першочергові реанімаційні дії акушерки. 

A Закритий масаж серця двома долонями.   

B Штучна вентиляція легенів рот – рот 25 в 1 хв.   

C Штучна вентиляція легенів рот – ніс 40 в 1 хв.   

D Закритий масаж серця однією долонею.   

E Відсмоктати слиз з ротоглотки. 

7. Дівчинці 5 днів. При ранковому туалеті новонародженої дитини 

мама помітила виділення із статевої щілини. Об'єктивно: шкіра рожева, 

грудні залози збільшені до розмірів волоського горіха, кров’янисто-слизові 

виділення із статевої щілини. Дитина активна, виражені фізіологічні 

рефлекси, м’язовий тонус, активно ссе. Вкажіть, для якого захворювання 

характерна дана клінічна картина. 

A Статевого кризу.   

B Фізіологічної еритеми.   

C Токсичної еритеми.   

D Транзиторної гарячки.   

E Вульвовагініту.   

8. До Вас звернулась мати з десятимісячною дитиною з діагнозом ГРВІ. 

Вночі стан дитини погіршився, температура підвищилась до 39,2  ْ С, 

відмовляється від грудей, різко збуджена. При натискуванні на козелок 

плаче. Вкажіть, яке ускладнення може виникнути при даному захворюванні. 

A Гострий середній отит.   

B Стенозуючий ларинготрахеїт.   

C Пневмонія.   

D Справжній круп.   

E Гострий бронхіт.   

 



9. Ви прийшли на патронаж до хворої дитини 1 року, в якої 

температура 39,6  ْ С, кашель, риніт. Вкажіть, який препарат ви 

порекомендуєте для зниження температури. 

A Парацетамол.   

B Ацетилсаліцилова кислота.   

C Тетрациклін.   

D Сібазон.   

E Ампіцилін..  

10. У дитини двох років гостро розвинувся набряк по всьому тулубі. 

Систолічний артеріальний тиск 140мм.рт.ст., діурез різко знижений. Вкажіть, 

які показники аналізу сечі будуть характерними для такого стану. 

A Піурія.    

B Макрогематурія. 

C Оксалатурія.   

D Глюкозурія.   

E Альбумінурія.   

ІІ. Визначити етіологію, епідеміологію, клінічні прояви, лікування, 

діагностику, профілактику вітряної віспи. 

ІІІ. Дайте оцінку фізичного розвитку дитини. Ви працюєте фельдшером 

на ФАПі. До Вас звернулась мати дитини віком 4-ох місяців. Маса при 

народженні 3300г, зріст 50см. Дитина знаходиться на природньому 

вигодовуванні. Розрахуйте масу і зріст відповідно даної дитини. 

  



Варіант 29 

1. Ви працюєте фельдшером на ФАПі. До Вас звернулась мати дитини 

3 років. При огляді ротоглотки на мигдаликах біло-сірий наліт, який тяжко 

знімається шпателем. Вкажіть, на яке захворювання вказують дані симптоми.  

A Про дифтерію зіву.     

B Про хронічний тонзиліт.   

C Про афтозний стоматит.   

D Про лакунарну ангіну.   

E Про кандидозний стоматит.   

2.Ви працюєте фельдшером на ФАПі. До Вас звернулась мати дитини. 

В дитини 5-ти місяців, хворої на рахіт, під час крику з’являється 

короткочасна зупинка дихання. Вкажіть стан, про який можна подумати. 

A Кашлюк.   

B Карпопедальний спазм.   

C Еклампсія.   

D Ларингоспазм.   

E Асфіксія.   

3. Ви працюєте фельдшером на ФАПі. До Вас звернулась мати дитини. 

У дитини 4-х місяців, яка з 2-х місяців переведена на штучне вигодовування, 

з’явились ознаки рахіту І ст. Вкажіть, яку з фізіотерапевтичних процедур 

раціонально застосовувати. 

A Опромінювання УФО.   

B Опромінювання лампою Солюкс.   

C Електрофорез з Са на коміркову зону.   

D УВЧ терапію.   

E Місцеве УФО на потиличну ділянку голови.   

4.Вас викликали до дитини віком 6 років. Скарги на підвищення 

температури тіла до 39  ْ С, головний біль з переважною локалізацією в 

ділянці чола та очей, ломоту по всьому тілу, біль у м’язах, суглобах, 

попереку. Хворіє 2-й день. Спостерігається закладання носа, покашлювання. 

Вкажіть, для якого захворювання характерні дані клінічні симптоми.  

A  Грипу.   

B Гострого бронхіту.   

C Гострої пневмонії.   

D Трахеобронхіту.   

E Ларинготрахеїту.   

5. Ви працюєте у таборі відпочинку дітей дошкільного віку, який 

розташований в лісі. Під час прогулянки дитину 5-ти років вкусила оса в 

ділянку обличчя. Через пів години дитина почала скаржитись на головний 



біль, головокружіння, з’явилась задишка. Вкажіть, яку невідкладну допомогу 

Ви повинні надати дитині. 

A Ввести в/ м’язево 50% розчин анальгіну.  

B Викликати швидку допомогу і госпіталізувати дитину в лікарню.   

C Напоїти дитину солодким чаєм.   

D Ввести в/ м’язево розчин сульфату магнію25%.    

E Покласти холод на місце укусу і розпочати обколювати розчином 

адреналіну 0,1% розведеним розчином хлориду натрію.   

6. До Вас звернулась мати дитини віком 4 років. Її дитина стала 

дратівливою, погано спить, скаржиться на біль у животі, погіршився апетит, 

з’явився свербіж в ділянці заднього проходу. Вкажіть захворювання, для 

якого характерні дані симптоми. 

A Аскаридоз.   

B Трихоцефальоз.   

C Діатез.   

D Ентеробіоз.  

E Ентерит.   

7. Дитина 9 р. скаржиться на слабкість, головний біль, біль за 

грудиною, сухий кашель. Об’єктивно: шкіра бліда, t-38,8  ْ С. При 

аускультації легень вислуховується жорстке дихання, з обох боків сухі та 

різнокаліберні вологі хрипи, кількість яких після кашлю зменшується. 

Перкуторно: над легенями ясний легеневий звук. Рентгенологічно: 

симетричне посилення легеневого малюнка, розширення коренів легень 

Вкажіть наймовірніше захворювання. 

A Бронхіальна астма.   

B Гостра пневмонія.   

C Гострий бронхіоліт.   

D Гострий бронхіт.   

E Гострий ларинготрахеїт.   

8. При огляді новонародженого хлопчика на 6-й день життя 

спостерігається нагрубання грудних залоз до розмірів волоського горіха. Під 

час натискання з них виділяється незначна кількість молочного кольору 

рідини. Дитина доношена. Маса тіла при народженні 3600г, довжина тіла 

52см., народилась від І фізіологічних пологів. Вкажіть найдоцільнішу пораду 

матері з догляду за дитиною. 

A Видавити секрет грудних залоз.   

B Обробити спиртом.   

C Накласти зігрівальний компрес.   

D Накласти суху повязку на грудні залози.   



E Дати тепле пиття.  .  

9. Дитині 12 років, захворіла гостро t-38  ْ С, слабкість, біль у животі та 

попереку, дизурічні прояви. Сеча мутна. Два тижні тому перенесла 

лакунарну ангіну. Вкажіть, з якого аналізу доцільніше починати обстеження 

дитини. 

A Аналіз сечі по Нечипоренко.   

B Загальний аналіз сечі.   

C Аналіз сечі по Земницькому.   

D Посіву сечі на стерильність.   

E Аналізу сечі на цукор.    

10. До ФАПу звернулась мати з дитиною 6 років яка перенесла гостру 

вірусну інфекцію. На третій день після хвороби на шкірі нижніх кінцівок 

з’явилася поліморфна, симетрично розташована геморагічно-папульозна 

висипка, яка скупчена навколо суглобів. Вкажіть найбільш ймовірний 

діагноз. 

A Геморагічний васкуліт, шкірна форма.   

B Лейкоз.   

C Тромбоцитопенічн пурпура.   

D Гемофілія.   

E Анемія. 

II. Визначити етіологію, епідеміологію, клінічні прояви, лікування, 

діагностику, профілактику епідемічного паротиту. 

III. Дайте оцінку фізичного розвитку дитини. Ви працюєте фельдшером 

на ФАПі. До Вас звернулась мати дитини віком 2-ох місяців.Маса при 

народженні 3000г, зріст 51см. Дитина знаходиться на природньому 

вигодовуванні. Розрахуйте масу і зріст відповідно даної дитини? 

  



Варіант 30 

1. Ви працюєте фельдшером на ФАПі. До Вас звернулась мати дитини 

віком 1рік.  Вкажіть дозу 50% розчину анальгіну дитині при гіпертермічному 

синдромі. 

A 1 мл/рік життя.   

B 0,1 мл/кг.   

C 0,1 мл/рік життя.   

D 1 мл/кг.   

E 0,2 мл/рік життя.   

2.Вас викликали до дитини віком 6 років. Скарги на підвищення 

температури тіла до 39  ْ С, головний біль з переважною локалізацією в 

ділянці чола та очей, ломоту по всьому тілу, біль у м’язах, суглобах, 

попереку. Хворіє 2-й день. Спостерігається закладання носа, покашлювання. 

Вкажіть, для якого захворювання характерні такі клінічні симптоми. 

A Грипу.   

B Гострого бронхіту.   

C Гострої пневмонії.   

D Трахеобронхіту.   

E Ларинготрахеїту.   

3. Дитині 7 років. Їй треба провести ревакцинацію проти тубезкульозу. 

Вкажіть, яким препаратом акушерка повинна провести ревакцинацію проти 

туберкульозу. 

A Вакциною БЦЖ.   

B Туберкуліном.   

C Вакциною АКДП.   

D Коровою вакциною.   

E Паротитною вакциною.   

4. Ви працюєте фельдшером. При огляді дитини , яка скаржиться на 

погане самопочуття, виявлено на шкірі дрібноточковий висип на 

гіперемійованому фоні, малиновий язик, ангіна. Вкажіть, про яке 

захворювання свідчать дані симптоми. 

A Про краснуху.   

B Про скарлатину.   

C Про вітряну віспу   

D Про менінгококову інфекцію.   

E Про кір.  

5. У дитини, яка лікується в відділенні з діагнозом тромбоцитопенія, 

раптово розпочалась носова кровотеча. Вкажіть, яка допомога з боку 

фельдшера буде найбільш доцільна. 



A Посадити дитину, голову опустити вниз, на перенісся покласти 

серветку змочену холодною водою.   

B Дати таблетку вікасолу.   

C Покласти дитину суворо горизонтально і викликати лікаря.   

D Почати вводити в/венно крапельно розчин гемодезу.   

E Покласти дитину на бік, до ніг прикласти грілку.   

6.. Дівчинці 5 днів. При ранковому туалеті новонародженої дитини 

мама помітила виділення із статевої щілини. Об'єктивно: шкіра рожева, 

грудні залози збільшені до розмірів волоського горіха, кров’янисто-слизові 

виділення із статевої щілини. Дитина активна, виражені фізіологічні 

рефлекси, м’язовий тонус, активно ссе. Вкажіть, для якого захворювання  

характерна дана клінічна картина. 

A Фізіологічної еритеми.   

B Статевого кризу.   

C Токсичної еритеми.   

D Транзиторної гарячки.   

E Вульвовагініту.   

7. До Вас звернулась мати з десятимісячною дитиною з діагнозом ГРВІ. 

Вночі стан дитини погіршився, температура підвищилась до 39,2  ْ С, 

відмовляється від грудей, різко збуджена. При натискуванні на козелок 

плаче. Вкажіть, яке ускладнення виникло у даному випадку. 

A Гострий середній отит.   

B Стенозуючий ларинготрахеїт.   

C Пневмонія.   

D Справжній круп.   

E Гострий бронхіт.   

8. Дитині 12 років, захворіла гостро t-38  ْ С, слабкість, біль у животі та 

попереку, дизурічні прояви, сеча мутна. Два тижні тому перенесла лакунарну 

ангіну. Вкажіть, з якого аналізу доцільніше починати обстеження дитини. 

A Аналіз сечі за Нечипоренко.   

B Загальний аналіз сечі.   

C Аналіз сечі за Земницьким.   

D Посіву сечі на стерильність.   

E Аналізу сечі на цукор.    

9.Ви прийшли на патронаж до хворої дитини 1 року, в якої температура 

39,6  ْ С, кашель, риніт. Вкажіть, який препарат ви порекомендуєте для 

зниження температури. 

A Ацетилсаліцилова кислота.   

B Парацетамол.   



C Тетрациклін.   

D Сібазон.   

E Ампіцилін..  

10. У пологовому будинку медсестра звернула увагу, що через 2 години 

після народження у дитини з’явилось жовтувате забарвлення шкіри, яке 

інтенсивно наростало. Дитина в’яла, весь час спить, фізіологічні рефлекси 

понижені. Мати О(Ігр.) крові Rh (-), дитина О (І гр.) крові Rh (+). З анамнезу 

відомо,що дитина народилась від четвертої вагітності, друга та третя 

вагітність закінчилась самовільним викиднем. Вкажіть, про яке ускладнення 

медсестра повинна подумати в першу чергу. 

A Внутрічерепна пологова травма.   

B Фізіологічна жовтяниця.   

C Гепатит.   

D Гемолітична хвороба. 

E Пологва травма.   

II. Визначити етіологію, епідеміологію, клінічні прояви, лікування, 

діагностику, профілактику скарлатини. 

III. Дайте оцінку фізичного розвитку дитини. Ви працюєте фельдшером 

на ФАПі. До Вас звернулась мати дитини віком 3-ох місяців.Маса при 

народженні 2600г, зріст 50см. Дитина знаходиться на природньому 

вигодовуванні. Розрахуйте масу і зріст відповідно даної дитини. 

 


