
Підсумкові тести з практики з дисципліни медсестринство в педіатрії 

 
1 ВАРІАНТ 

1 Під час взяття крові у пацієнта для біохімічного дослідження через порушення техніки виконання 
маніпуляції відбулося потрапляння  крові в очі медсестри. Як повинна діяти медсестра, відповідно до 
наказу МОЗ № 120? 
А Промити очі водою  і закапати в них 30% розчин альбуциду 
ВПромити очі 0,02%  розчином фурациліну 
СПромити очі водою і закапати в них розчин софрадексу 
DПромити очі слаборожевим розчином перманганату калію 
 EПромити очі водою і закапати в них 3% розчин борної кислоти 

 
2Лікар призначив взяти у пацієнта - учасника дорожньо–транспортної аварії кров для дослідження на 

наявність алкоголю. Який розчин  використає медсестра для знезараження шкіри  пацієнта: 
AРозчин стериліуму  
B0,5% розчин хлораміну 
C70% розчин етилового спирту 
D96% розчин етилового спирту 
E3% розчин пероксиду водню 

 
3Медична сестра готує інструменти до стерилізації у сухожаровій шафі. Яка речовина 
використовується для контролю температурного режиму 180оС при повітряному методі стерилізації? 
AТіосечовина 
BВинна кислота 
CРозчин фенолу 
DНікотинамід 
EАзопірам 

 
4Медсестра процедурного кабінету  взяла  кров із  вени  на біохімічне дослідження у пацієнта Ж. 
одноразовим шприцем.  Що необхідно зробити медсестрі з цим  шприцем післе проведення 
маніпуляції? 
AВикинути в смітникову корзину 
BПромити проточною водою 
CПромити фізіологічним розчином 
DПровести дезинфекцію, використовуючи правило двух ємностей 
EПередати в ЦСВ 

 
5Медична сестра педіатричного відділення здійснила пацієнтці М. 4 р. внутрішньовенне краплинне 
введення 0,9% розчину натрію хлориду, використовуючи  одноразову систему. Який метод 
дезінфекції доцільно застосувати? 
AЗанурення в дезрозчин 
BПропускання через систему дезрозчину з наступним замочуванням в дезрозчині 
CПропускання через систему дезрозчину 
DПромивання під проточною водою 
CПротирання одним із дезрозчинів 

 
6Медсестра процедурного кабінету відкрила бікс з перев’язувальним матеріалом, доставленний із 
ЦСВ, і визначила, що сечовина не розплавилася.  Що повинна вчинити медсестра: 
AНаписати доповідну старшій медсестрі 
BВідправити матеріал на бактеріологічне дослідження 
CПовернути бікс на повторну стерилізацію 
DВикористати  перев’язувальний матеріал в роботі 
EЗробити запис в журналі стерилізації 

 
7При проведенні ін'єкцій медична сестра використовує медичні вироби одноразового використання. 
Назвіть основний метод промислової стерилізації медичних  виробів (шприців) одноразового 
використання: 
AХімічний 
BГазовий 



CПроменевий 
DТермічний 
EМеханічний 

 
8Під час проведення передстерилізаційної обробки інструментів медична сестра  ЦСВ приготувала 
реактив бензидину та нанесла 3 краплі на підготовлені інструменти. Що визначає медична сестра за 
допомогою даної проби? 
AЗалишки кров 
BЗалишки миючого засобу 
CЗалишки ліків 
DЗалишки дезінфікуючого розчину 
EЗалишки олії 

 
9Пацієнта Н. 12 р., госпіталізовано на стаціонарне лікування в інфекційну лікарню з приводу 
вірусного гепатиту В. Який вид дезінфекції необхідно здійснити у помешканні пацієнта? 
AВогнищеву заключну 
BПрофілактичну 
CПовітряну 
DПарову 
EВогнищеву поточну 

 
10Виконуючи внутрішньовенну ін’єкцію, медсестра вкололася голкою. Вона негайно зняла рукавички, 

ретельно вимила руки милом під проточною водою, ушкоджене місце обробила 70%  розчином 
етилового спирту, наклала пластир та одягла напальчник. Вкажіть номер чинного наказу МОЗ 
України, відповідно до якого діяла медсестра: 
A234 
B408 
C720 
D181 
E120 

 
11Жінка, 40 років, знаходиться на лікуванні в кардіологічному відділенні з діагнозом «гіпертонічна 

криза», лікар заборонив їй вставати з ліжка. У якому розчині потрібно дезінфікувати судно після 
подавання його хворій? 
A5% розчині хлораміну 
B3% розчині хлораміну 
C1% розчині хлораміну 
D4% розчині перекису водню 
E1% розчині хлорного вапна 

 
12Медична сестра ЦСВ після проведення стерилізації перев'язувального матеріалу паровим 

методом засвідчила   порошкоподібний стан контрольної речовини. Про що це свідчить? 
AПорушено режим стерилізації - не досягнуто необхідного тиску  і температури пари 
BПорушено режим стерилізації – не досягнуто необхідної температури  пари 
CМатеріал не підлягає стерилізації в автоклаві 
DПростерилізований матеріал придатний до використання 
EКонтрольна речовина низької якості 

 
13Під час контролю якості передстерилізаційної обробки інструментів азопірамова проба виявилася 
позитивною. Якою повинні бути подальші дії медсестри? 
AПовторити всі етапи передстерилізаційної очистки 
BРетельно промити інструменти під проточною водою 
CРетельно промити інструменти в миючому розчині 
DРетельно промити інструменти дистильованою водою 
EПовторити пробу 

 
14Медична сестра навчає молодшу медичну сестру готувати робочий розчин хлораміну.Для 
приготування 3 л 3% р-ну хлораміну необхідно взяти: 
A90 г хлораміну і 2910 мл води 
B9 г хлораміну і 2991 мл води 



C30 г хлораміну і 2970 мл води 
D300 г хлораміну і 2700 мл води 
E3 г хлораміну і 2997 мл води 

 
15Скільки грамів дезактину медична сестра повинна зважити на аналітичних вагах для приготування 
3-х літрів 0,2% розчину дезактину? 
A0,2 г 
B0,6 г 
C6 г 
D20 г 
E60 г 

 
16Для індивідуального захисту від внутрішньолікарняної інфекції використовують маски.Вкажіть 

термін захисної дії маски. 
A3 год 
B2 год 
C1 год 
D4 год 
E5 год 

 
 
17Після госпіталізації хворого в інфекційне відділення лікарні, медсестра повинна провести 
дезінфекцію квартири. Який це вид дезінфекції? 
AПрофілактична дезінфекція 
BВогнищева заключна дезінфекція 
CВогнищева поточна дезінфекція 
DДератизація 
EДезінсекція 

 
18Про вдосконалення організації медичної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД йдеться в наказі 
№: 
A288 
B408 
C720 
D120 
E38 

 
19Пацієнтка 55 років знаходиться на стаціонарному лікуванні в кардіологічному відділенні з приводу 
стенокардії. Яка з проблем пацієнта буде пріоритетною? 
AВиникнення пролежнів 
BСтискаючий біль за грудиною  
CПорушення добового діурезу 
DПорушення сну  
EВідсутність апетиту 

 
20Чоловік 70 років, після смерті дружини залишився зовсім один. В нього немає рідних, немає друзів, 
йому не вистачає спілкування. Фізичний стан організму задовільний. Які потреби чоловіка не 
задоволені? 
AСоціальні потреби 
BФізіологічні потреби 
CПотреби в безпеці 
DПотреби в самоповазі 
EПотреби у самовираженні 
ІІ Скласти меню дитині 6 місяців, яка народилася з масою тіла 3350г. Знаходиться на ШТУЧНОМУ 
вигодовуванні. 
ІІІВи дільнича медична сестра. До вас звернулась мама з дитиною 3 міс. Зі скаргами на неспокійну 
поведінку, надмірну пітливість, поганий сон, облисіння потилиці. 
Який діагноз поставить лікар? 
Складіть план догляду за таким пацієнтом. 
 



2 ВАРІАНТ 
1Пацієнту А., 75 років, якому встановлено діагноз «інфаркт міокарду», були проведені планові 
медсестринські втручання за стандартом профілактики пролежнів, але заходи не дали позитивного 
результату: на шкірі в ділянці лопаток, крижової кістки з’явилися пухирі. Які дії треба вжити медичній 
сестрі? 
AПровести оцінку і корекцію догляду 
BЗмінити призначення незалежно від думки пацієнта 
CПорадитись з лікарем 
DПродовжувати виконувати заплановані сестринські втручання 
EВиконувати тільки лікарські призначення 
 
2Вкажіть потребу першого рівня за моделлю В.Хендерсон: 
AРегулювати фізіологічні відправлення 
BПідтримувати температуру тіла 
CНормально дихати 
DДбати про свою безпеку 
EСпілкуватися з іншими людьми 

 
3Для успішної допомоги пацієнтові у вирішенні його проблем медична сестра повинна їх розглядати  

з урахуванням пріоритетів. До проміжних пріоритетів  належать такі, що: 
AВимагають негайного вирішення 
BНе мають прямого відношення до захворювання або діагнозу 
CЩе не існують, але можуть виникнути з часом 
DНе є невідкладними  і безпечні для життя хворого 
EМають пряме відношення до захворювання 

 
4Ви здійснили І етап і перейшли до ІІ  етапу медсестринського процесу. Що є метою цього етапу? 
AВизначення ступеня досягнення мети 
BВиконання плану сестринських втручань 
CФормулювання сестринського діагнозу 
DВизначення потреб пацієнта 
EФормування бази даних про пацієнта 

 
5Медична сестра здійснює ІV етап  сестринського процесу. Яка  мета даного етапу сестринського 
процесу? 
AВизначення критеріїв оцінки догляду 
BСкладання  плану сестринських втручань 
CЗбір та аналіз одержаної інформації 
DВиконання плану сестринських втручань 
EФормування сестринського діагнозу 

 
6Медична сестра провела обстеження пацієнта, встановила медсестринський діагноз. До якого етапу 
повинна приступити медична сестра? 
AІ етапу 
BІІ етапу 
CІІІ етапу 
DІV етапу 
EV етапу 

 
7Здійснюючи медсестринський процес, медична сестра встановлює мету медсестринських втручань. 

Вона може бути: 
AКороткострокова 
BПріоритетна 
CПотенційна 
DНаявна 
EПроміжна 

 
8Медична сестра здійснює медсестринський процес. Втручання, які вона може проводити на основі 
своєї фахової компененції без вказівок лікаря, мають назву: 
AНезалежні 



BЗалежні 
CНаявні 
DВзаємозалежні 
EПріоритетні 

 
9Медична сестра виконує внутрішньом’язову ін’єкцію пацієнту за призначенням лікаря. Яке 

втручання вона здійснює? 
AЗалежне 
BНезалежне 
CНаявне 
DВзаємозалежне 
EПріоритетне 

 
10Медична сестра здійснює медсестринський процес і проводить незалежні медсестринські 
втручання. До незалежних медсестринських втручань з перерахованих належить: 
AВиконання підшкірної ін’єкції 
BВведення антибіотиків 
CПроведення очисної клізми 
DПідготовка  пацієнта до операції 
EЗміна натільної білизни 

 
11При реалізації плану медсестринських втручань медична сестра помітила, що мета втручання не 
досягнута. Які подальші дії медичної сестри? 
AВиявити проблеми пацієнта 
BПровести опитування пацієнта 
CОцінити стан хворого і провести корекцію плану догляду  
DЗдійснити план догляду 
EЗадовольнити потреби пацієнта 

 
12За теорією А. Маслоу існує 5 рівнів людських потреб. ІІІ рівень – соціальні потреби. Яка людська 
потреба належить до цього рівня? 
AСамовираження 
BРодина 
CОдяг 
DЇжа 
EПовітря 
 
13Медична сестра здійснює медсестринський процес. На якому етапі проходить збір необхідної 
інформації про пацієнта? 
AІ етапі 
BІІ етапі 
CІІІ етапі 
DІV етапі 
EV етапі 
14Діяльність медичної сестри розглядається як медсестринський процес. Яка мета першого етапу 
медсестринського процесу? 
AОцінити загальний стан пацієнта 
BСпланувати обсяг сестринських втручань 
CРеалізувати заплановані втручання 
DНавчити пацієнта самодогляду 
EОцінити ефективність догляду 

 
15В міську лікарню поступила жінка, 45 років, з приводу гіпертонічної хвороби. Медична сестра 
збирає медсестринський анамнез і проводить об’єктивне обстеження пацієнта. Який це етап 
медсестринського процесу? 
AІ етап 
BІІ етап 
CІІІ етап 
DІV етап 
EV етап 
16Ієрархія людських потреб за А.Маслоу включає: 



A4  рівні 
B3  рівні 
C5  рівнів 
D2  рівні 
E1  рівень 

 
17Медсестра здійснює медсестринський процес. Другий етап медсестринського процесу - це: 
AОцінювання  загального стану пацієнта 
BМедсестринська діагностика 
CПланування обсягу медсестринських втручань 
DРеалізація спланованих втручань 
EОцінювання ефективності догляду 

 
18Пацієнт Т., 12 р.,  знаходиться на лікуванні у хірургічному відділенні протягом 20 діб. Увесь цей час 
він знаходиться на суворому ліжковому режимі. Вкажіть потенційну проблему пацієнта? 
AВиникнення пролежнів 
BПоява болю у шлунку 
CЛегенева кровотеча 
DПоява сухого кашлю 
EПорушення сну 

 
19Пацієнту призначено внутрішньом’язове введення 1 мл 5%  олійного розчину вітаміну Є, але він 
відмовляється від ін’єкції через побоювання можливої емболії. Медсестра пояснила пацієнту, що для 
запобігання цього ускладнення вона: 
AЗробить масаж  після ін’єкції 
BЯкомога швидше введе препарат 
CПеревірить, чи не потрапила голка у судину 
DПрикладе до місця ін’єкції грілку 
EСуворо дотримається правил асептики 

 
20Медсестра маніпуляційного кабінету, яка контролювала внутрішньовенне струминне введення ліків 
студенткою медколеджу, поцікавилася, коли треба зняти джгут: 
AПісля введення лікарського засобу 
BПід час введення лікарського засобу 
CПісля видалення голки з вени 
DПісля обробки спиртом місця ін’єкції 
EПісля потрапляння голки у вену 
ІІСкласти меню дитині 6 місяців. Яка народилася з масою міла 3400г. З находиться на ЗМІШАНОМУ 
вигодовуванні. 1 раз на добу отримує грудне материнське молоко. 
ІІІВи дільнича медична сестра. До вас звернулась мама із дитиною 14 місяців. Зі скаргами на 
викривлення нижніх кінцівок, поганий сон, неспокійну поведінку, дитина не ходить. 
Який діагноз поставить лікар? 
Складіть план догляду за таким пацієнтом. 

 
3 ВАРІАНТ 

1Хвора А. знаходиться на лікуванні в терапевтичному відділенні з діагнозом "хронічний гепатит", 
щодня отримує внутришьовенні ін’екції.  Яка потенційна проблема може виникнути, якщо 
внутришьовенні ін’екції будуть часто виконуватися в одну й ту ж саму вену? 
AТромбофлебіт 
BАлергічна реакція 
CІнфільтрат 
DЛіподістрофія 
EПролежні 

 
2Пацієнту Р., лікар призначив внутришньовенне введення 0,5 г ампіцилліна 4 рази на день. Скільки 
мл розведеного антибіотику повинна набрати у шприц медсестра  при стандартному розведенні? 
A1 мл 
B2 мл 
C5 мл 
D4 мл 



E10 мл 

 
3Пациентці Ш., 4 р., що знаходиться в терапевтичному відділенні з діагнозом «цукровий діабет» 
проводиться інсулінотерапія. Медсестра за призначенням лікаря вводить 12 ОД інсуліну шприцем 
ємкістю 2 мл.  Скільки мл інсуліну вона повинна набрати до шприца? 
A0,1мл 
B0,4 мл 
C0,6 мл 
D1 мл 
E0,3 мл 
 
4У приймальне відділення машиною швидкої допомоги доставлений пацієнт зі шлунково -кишковою 
кровотечею (три години тому було блювання у вигляді "кавової гущі").  Суб’єктивно почуває 
себе задовільно, може рухатись самостійно. Як транспортувати пацієнта у відділення стаціонару? 
AСамостійно в супроводі медичної сестри 
BСамостійно  без супроводу 
CНа каталці 
DНа кріслі-каталці 
EНа ношах двома санітарами 

 
5Пацієнтові  призначено 20 ОД  інсуліну підшкірно. Доза інсуліну у флаконі - 100 ОД в одному мл.  
Медична сестра виконує ін’єкцію інсуліну за 30 хвилин  до сніданку, набравши в шприц: 
A0,3 мл 
B0,2 мл 
C0,4 мл 
D0,5 мл 
E0,6 мл 

 
6Пациентці У., 16р., з діагнозом "хронічний холецистит", лікар призначив внутрішньовенну 
холецистографію з біллігностом. Палатна медсестра, виконує підготовку пацієнтки до дослідження, 
проводить пробу на чутливість до білігносту.  Як медсестра буде вводити розчин білігносту для 
проби? 
AВнутрішньовенно 
BВнутрішньошкірно 
CПідшкірно 
DСкарифікаційно 
EВнутришньом’язево 

 
7Пацієнтові  з гіпертонічною кризою лікар призначив кровопускання. Яке оснащення найбільш 
гарантує дотримання інфекційної безпеки в ЛПЗ: 
AГолка Дюфо з резиновою трубкою 
BГолка довжиною 4-6 см та шприц ємністю 20 мл 
CІнфузійна система одноразового використання 
DГолка довжиною 4-6 см та стерильний флакон 
EСистема для кровопусканя одноразового використання 

 
8При інгаляції лікарські препарати вводить в організм у дрібно розсіяному аерозолі або 
газоподібному станах. Назвіть спосіб застосування ліків? 
AЗовнішній 
BВнутрішній 
CПарентеральний 
DСублінгвальний 
DПероральний 

 
9Внаслідок проведеної внутрішньовенної інфузії на місці венепункції утворилася гематома. Що є 
найбільш вірогідною причиною цього ускладнення : 
AПрокол обох стінок вени 
BУшкодження окістя 
CУшкодження нервового стовбура 
DПрокол м’язів 
EДуже щільно накладений джгут 



 
10Після проведення внутрішньовенної ін’єкції пацієнт П., 8 р., скаржиться на біль у місці ін’єкції,  
почервоніння і припухлість по ходу вени. Це ускладнення має назву: 
AЕмболія 
BФлебіт 
CСепсис 
DКолапс 
EІнфільтрат 

 
11Медична сестра повинна відключити систему після введення інфузійних розчинів пацієнту. Для 
цього необхідно в першу чергу: 
AПерекрити тік рідини  затискачем 
BВидалити голку з вени 
CВидалити  голку системи з флакона 
DВидалити голку – повітровод з флакона 
EПрикласти стерильний ватний тампон до місця пункції 

 
12Пацієнту з серцевою недостатністю  проведено кровопускання.  Медична сестра здійснює 
контроль за пульсом, артеріальним тиском  та рекомендує йому  дотримуватись суворого ліжкового 
режиму з метою попередження такого ускладнення, як: 
AНепритомність 
BШок 
CОртостатичний колапс 
DНапад  ядухи 
EТромбоемболія 

 
13У пацієнта діагностована пневмонія, йому призначено цефтріаксон.Пацієнт має схильність до 
алергійних реакцій на  знеболюючі препарати.  Для проведення проби на чутливість до цефтріаксону 
медсестра з метою розведення антибіотика використає такий розчин: 
A10% розчин натрію хлориду 
BВоду для ін’єкцій 
C0,25% розчин новокаїну 
D 0,9% розчин натрію хлориду 
E1% розчин новокаїну 

 
14Медична сестра реанімаційного відділення працює з наркотичними анальгетиками. Назвіть номер 
наказу МОЗ України "Про затвердження порядку обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та 
прекурсорів у державних і комунальних закладах охорони здоров’я України": 
A740 
B234 
C223 
D356 
E38 

 
15Медична сестра процедурного кабінету контролює термін придатності стерильних розчинів. 
Стерильні розчини,  виготовлені в аптеці і закупорені корками під обкатку, зберігаються: 
AНе більше 10 діб 
BНе більше 3 діб 
CНе більше 2 діб 
DНе більше 7 діб 
EНе більше місяця 

 
16Внаслідок можливого дефекту виготовлення ін’єкційна голка під час її введення у м’які тканини 
може раптово відламатися від муфти. З метою профілактики даного ускладнення голку необхідно 
вводити: 
AНа 1/2 довжини 
BНа 1/4 довжини 
CНа 2/5 довжини 
DНа 1/3 довжини 
EНа 2/3 довжини 

 



17У маніпуляційному кабінеті після в/нутрішньом'язового введення антибіотика (500 000 ОД 
бензилпеніциліну натрієвої солі) пацієнт раптово відчув різку загальну слабкість, напад кашлю, ядуху, 
серцебиття. АТ- 85/50 мм рт.ст. Назвіть ускладнення, що виникло: 
AАнафілактичний шок 
BТоксико-інфекційний шок 
CКардіогенний шок 
DКолапс 
EНепритомність 

 
18Пацієнту П., що лікується стаціонарно з приводу крупозної пневмонії, лікар призначив 
внутрішньом’язово цефтріаксон  по 1,0 г. Назвіть анатомічну ділянку, яку частіше обирають для даної 
ін’єкції? 
AЗовнішню поверхню стегна 
BВерхньозовнішній квадрант сідниці 
CНижньозовнішній квадрант сідниці 
DВнутрішню поверхню стегна 
EВерхньовнутрішній квадрант сідниці 

 
19Медична сестра проводить навчання  пацієнта, який хворіє на цукровий діабет. Вона пояснює йому 
техніку введення інсуліну інсуліновим шприцем з голкою довжиною 1,5 см. Під яким кутом необхідно 
вводити голку? 
A60о 
B50о 
C90о 
D45о 
E35о 

 
20 Пацієнту К., 9 р., після оперативного втручання на стравохід призначили  штучне годування через 
зонд. Медична сестра готує: 
AСтерильний тонкий шлунковий зонд 
BСтерильний товстий шлунковий зонд 
CДуоденальний зонд з оливою 
Dгазовідвідну трубку 
EКатетер 
 
ІІСкласти меню дитині 7 місяців. Яка народилася з масою тіла 3650г. Знаходиться на ШТУЧНОМУ 
вигодовуванні. 
ІІІВи дільнича медична сестра. До вас звернулась мама з дитиною 3 місяців. Яка народилась із 
масою тіла 3100г і зростом 50 см. Зараз вага дитини 4300г, зріст 59см. Мама запитує чи відповідають 
нормі ці антропометричні дані її дитини. 
Обгрунтуйте свою відповідь. 
  

4 ВАРІАНТ 

 
1Пацієнту К, 16 років, призначено ендоскопічне дослідження слизової оболонки сигмоподібної і 
прямої кишок. Як називається даний метод дослідження? 
AРектороманоскопія 
BКолоноскопія 
CФіброгастроскопія 
DЛапароскопія 
EЦистоскопія 

 
2При підготовці пацієнта до  холецистографії хворому призначають холевід. Назвати спосіб введення 
контрастної речовини? 
AВнутрішньовенний 
BПідшкірний 
CПероральний 
DСублінгвальний 
EВнутрішном'язовий 

 
3Пацієнтові з підозрою на лямбліоз лікар призначив дуоденальне зондування. Як правильно зібрати і 



відправити матеріал на лаборторне дослідження? 
AПорцію В і С відправити в лабораторію в теплому вигляді 
BПорцію А відправити в лабораторію в теплому вигляді 
CПорцію С помістити в посуд з теплою водою 
DПорцію В відправити в лабораторію в теплому вигляді 
EВідправити в лабораторію всі три порції 

 
4Медична сестра за призначенням лікаря здійснює фракційне зондування шлунка пацієнту К., 8 р. 
Виберіть ентеральний подразник  для шлункового зондування: 
A40% розчин глюкози 
B33% розчин магнію сульфату 
C5% розчин етилового спирту 
D10% розчин натрію хлориду 
E0,5% розчин новокаїну 
 
5Пацієнту О. 12 років, який скаржиться на появу червоної крові у випорожненях протягом місяця і 
слабкість, призначено ендоксопічне дослідження прямої кишки. До якого дослідження повинна 
підготувати пацієнта медична сестра? 
AРентгенографії шлунка 
BРектороманоскопії 
CФіброгастроскопії 
DІригоскопії 
EКолоноскопії 

 
6 Пацієнт Н., 8 років, здає сечу за Зимницьким. Що визначають у кожній з 8-ми порцій сечі за 
Зимницьким? 
AКількість еритроцитів і циліндрів 
BКількість лейкоцитів, циліндрів 
CОб’єм і відносну густину 
DНаявність білка і пігментів 
EНаявність цукру і кетонових тіл 

 
7За призначенням лікаря медична сестра готує пацієнта до обстеження шлунка. Визначте найбільш 
інформативний метод діагностики при захворюваннях шлунка: 
AФіброгастродуоденоскопія 
BРентгенографія шлунка 
CАналіз кала на приховану кров 
DЗондування шлунка 
EРН – метрія 

 
8Пацієнту В., 13 р., з діагнозом "хронічний гастрит" призначено ендоскопічне дослідження шлунка і 
дванадцятипалої кишки. Це дослідження має назву: 
AЕзофагогастродуоденоскопія 
BІригоскопія 
CЦистоскопія 
DБронхоскопія 
EРектороманоскопія 

 
9Медична сестра пояснює пацієнтці правила збирання сечі для загального клінічного дослідження. 
Перед збиранням сечі жінка повинна здійснити туалет зовнішіх статевих органів. Яку порцію сечі із 
сечовипускання необхідно зібрати? 
AВсю вранішню 
BПершу порцію 
CОстанню порцію 
DВсю сечу 
EТільки вранішню 

 
10Пацієнт Р., 3 р., знаходиться  на стаціонарному лікуванні в хірургічному віділенні з приводу 
захворювання, яке ускладнилось  сепсисом. Добові коливання температури тіла становить 3-4°С. 
Який тип гарячки спостерігається в даному випадку? 
AНеправильна 



BРемітуюча 
CХвилеподібна 
DГектична 
EІнтермітуюча 

 
11Медична сестра досліджує пульс пацієнта, у якого визначено високий артеріальний тиск. Вона 
з’ясувала, що пульс твердий. Це свідчить про порушення такої властивості пульсу: 
AРитм 
BЧастота 
CНаповнення 
DДефіцит 
EНапруження 
 
12Пацієнта К. готують до оперативного втручання на органах черевної порожнини. Для підготовки 
пацієнта медсестра повинна  застосувати клізму: 
AСифонну 
BОчисну 
CГіпертонічну 
DОлійну 
EЕмульсійну 

 
13 З метою підготовки до рентгенологічного дослідження кишківника пацієнту призначена  
очисна клізма. Яке положення треба надати пацієнту при проведенні очисної клізми?   
AНа правому боці, ноги зігнуті у колінах 
BНа спині, ноги зігнуті у колінах 
CНа лівому боці, ноги зігнуті у колінах 
DНа животі 
EНапівлежачи 

 
14Пацієнт К., 16 років, знаходиться на стаціонарному лікуванні в нефрологічному відділенні.  Лікар 

призначив визначити добовий діурез пацієнта. Він становить 3050 мл. Дайте оцінку результату. 
AАнурія 
BОлігоурія 
CНіктурія 
DПоліурія 
EІшурія 

 
15 Пацієнт С., 13 років, знаходиться на лікуванні в гастроентерологічному відділенні з діагнозом: 
хронічний   гастрит з секреторною недостатністю. Дотримання якої дієти повинна контролювати 
палатня медсестра? 
AСтіл № 1 
BСтіл № 3 
CСтіл № 4 
DСтіл № 2 
EСтіл № 5 

 
16 Пацієнтці К., яка лікується з приводу хронічного гастриту, призначена дієта №1. Яка мета даної 
дієти? 
AНормалізація секреторної та моторної функції кишечника 
BНормалізація обміну пуринів 
CОбмеження механічного і хімічного подразнення слизової оболонки шлунка  
DЗменшення набряків  

EПокращення кровообігу 

 
17Пацієнт, що страждає  на серцеву недостатність, скаржиться медсестрі на задишку при фізичному 
навантаженні та виділення більшої кількості сечі вночі ніж вдень. Це заважає йому відпочивати. Таке 
явище називається:   
AОлігурія 
BПоліурія 
CАнурія 
DІшурія 



EНіктурія 
 
18У пацієнта  серцево-судинна патологія. Він не знає, скільки можна вживати рідини на добу, боїться 
виникнення набряків. Медсестра навчає пацієнта контролювати  добовий діурез та кількість вжитої 
рідини, пояснює їх нормальне співвідношення. В нормі добовий  діурез становить: 
A60-75% від усієї вжитої рідини 
B70-80% від усієї вжитої рідини 

C55-60% від усієї вжитої рідини 
D45-50% від усієї вжитої рідини 
E85-90% від усієї вжитої рідини 

 
19 Пацієнтці  з діагнозом: ожиріння ІІ ст., яке не пов’язане із захворюваннями серцево-судинної та 
ендокринної систем, призначено дієтичне лікування. Дотримання якої дієти буде контролювати 
медична сестра? 
A№ 8 
B№ 11 
C№ 10 
D№ 7 
E№ 5 
 
20Медсестра проводить інгаляцію кисню пацієнту через носовий катетер від централізованої подачі. 
Для  запобігання розвитку пролежнів  слизової оболонки носових ходів необхідно: 
AЗмінювати положення катетера в носових ходах кожні 30-40 хвилин 
BЗабезпечити концентрацію кисню в повітрі до  30-40% 
CВідрегулювати оптимальну дозу кисню 4-6 л за хвилину 
DЗволожувати кисень через апарат Боброва водою 
EЗмочувати катетер стерильним ізотонічним розчином натрію хлориду і вводити на глибину 15 см 
ІІСкласти меню динині 7 місяців, яка народилася з масою тіла 3700г. Знаходиться на ЗМІШАНОМУ 
вигодовуванні. 2 рази отримує грудне материнське молоко. 
ІІІ Ви дільнича медична сестра. До вас звернулась мама з дитиною 6 місяців. Яка народилась з 
вагою 3200г і зростом 51см.Зараз важить 5900г, зріст 65,5см. Мама запитує чи відповідають нормі ці 
антропометричні дані її дитини. 
Обгрунтуйте свою відповідь. 
  

5 ВАРІАНТ 
1Назвіть біологічно активну речовину, що міститься у секреті слинних залоз п’явки і має здатність 
гальмувати процеси згортання крові: 
AГірудин 
BЛізоцим 
CМірозин 
DДестабілаза 
EГепарин 

 
2Пацієнту Г. 67 р., що лікується стаціонарно з приводу тромбофлебіту, вводять гепарин підшкірно. 
Гепарин не вводять внутрішньом'язово через ризик виникнення: 
AТромбофлебіта 
BЛіподистрофії 
CГематоми 
DАнафілактичного шоку 
EНабряку 

 
3В нічний час постова медсестра була викликана до хворого, який поскаржився на задишку. Який із 
заходів найпростішої фізіотерапії медсестра повинна застосувати? 
AВакуумтерапію 
BГірудотерапію 
CБальнеотерапію 
DАутогемотерапію 
EОксигенотерапію 

 
4В реанімаційному відділенні медична сестра при дослідженні пульсу у тяжкохворого виявила, що 
частота пульсу складає 40/хв. Як оцінити такий пульс? 



AТахікардія 
BАритмія 
CБрадикардія 
DПароксизмальна тахікардія 
EНиткоподібний 

 
5У приймальному відділенні під час огляду волосистої частини голови у пацієнта Р., 16 р. виявлено 
педикульоз. Який дезіксенційний засіб варто застосовувати? 
A5% борну мазь 
B0,1% розчин дезоксону 
C10% розчин оцтової кислоти 
DПедилін 
E2% розчин натрію гідрокарбонату 

 
6У пацієнта 8 років неприємні відчуття в надчеревній ділянці, блювання, яке приносить тимчасове 
полегшення. Мама пов’язує свій стан із споживанням недоброякісної їжі. Яке залежне 
медсестринське втручання необхідно здійснити медичній сестрі в першу чергу? 
AДати антациди 
BНаправити на УЗД 
CПромити шлунок 
DПокласти міхур з льодом на епігастрій 
EДати проносні 

 
7Ви працюєте постовою медичною сестрою в хірургічному відділенні. Пацієнтці дві доби тому  

зроблена операція холецистектомії. Вона скаржиться на біль в животі, здуття його, невідходження 
газів. Яке незалежне медсестринське втручання необхідно здійснити медичній сестрі на даному 
етапі? 
AВвести газовідвідну трубку 
BВвести спазмолітини 
CВикликати лікаря 
DПокласти міхур з льодом на живіт 
EВвести знеболюючі 

 
8 Медична сестра кардіологічного відділення на ІІІ етапі сестринського процесу складає план 
медсестринського догляду за пацієнтом з гіпертонічною хворобою. Вона планує медсестринські 
втручання: контроль за дієтичним харчуванням, обмеження вживання солі, рідини, жирів, гострих 
приправ. Яка дієта відповідає цим вимогам? 
AДієта № 10   
BДієта № 5       
CДієта № 9        
DДієта № 5         
EДієта № 15 

 
9Досліджуючи основні параметри пульсу медсестра з певною силою притискає артерію до 
внутрішньої поверхні променевої кістки для припинення пульсації. Яку властивість пульсу визначає 
медсестра? 
AНапруження 
BЧастоту 
CРитм 
DГлибину 
EНаповнення 

 
10У пацієнта К, 13 р., який знаходиться на лікуванні у неврологічному відділенні з приводу тяжкого  
розладу мозкового кровообігу, з’явилося рівномірне за глибиною дихання з паузами до 30 сек. Який 
патологічний тип дихання спостерігається у пацієнта? 
AКуссмауля 
BЧейна-Стокса 
CАстма 
DЯдуха 
EБіота 



 
11Пацієнту терапевтичного відділення П., 15 р., зі стійким закрепом, лікар призначив застосувати 
гіпертонічну клізму. Для виконання маніпуляції медична сестра повинна приготувати: 
A2% розчин натрію гідрокарбонату 
B10% розчин натрію хлориду 
C0,9% розчин натрію хлориду 
D4% розчин калію хлориду 
E1% розчину кальцію хлориду 

 
12Після оперативного втручання з приводу гострого холециститу у пацієнтки В., 13 р., 

спостерігається затримка сечовиділення понад 12 годин. Яке залежне медсестринське втручання 
повинна виконати медична сестра? 
AВвести спазмолітичні  препарати 
BДати сечогінні препарати 
CДати тепле пиття 
DЗдійснити катетеризацію  сечового міхура 
EПочекати самостійне сечовиділення 

 
13Пацієнт Р., 14 р., знаходиться на стаціонарному лікуванні з приводу механічної кишкової 
непрохідності. Яке залежне медсестринське втручання необхідно здійснити медичній сестрі для 
передопераційної підготовки? 
AОчисну клізму 
BОлійну клізму 
CСифонну клізму 
DГіпертонічну клізму 
EМедикаментозну клізму 

 
14Медична сестра поставила хворому олійну клізму. Вона повинна попередити, що проносний ефект 
настає через: 
A10-12 хвилин 
B20-30 хвилин 
C5-7 годин 
D10-12 годин 
E1-2 години 

 
15 У пацієнта К.,6 років, другий період гарячки. Пацієнт скаржиться на головний біль, відчуття жару, 
періодично марить. Температура тіла 39,7оС. Що медичній сестрі доцільно застосувати при догляді 
за пацієнтом? 
AГрілку 
BЗігрівальний компрес 
CПрипарки 
DГірчичники 
EМіхур з льодом 
 
16Пацієнту З., 17 років, медична сестра поставила напівспиртовий зігрівальний компрес на середню 
третину плеча. Яка тривалість застосування компресу? 
A6 – 8 год 
B4 – 6 год 
C10 – 12 год 
D3 – 4 год 
E2 – 3 год 

 
17 П., 18 р., знаходиться на лікуванні в кардіологічному відділенні. Медична сестра визначила, що 
добовий діурез пацієнта  становить 510 мл. Як оцінити такий результат? 
AОлігурія 
BАнурія 
CНіктурія 
DІшурія   
EПоліурія 

 



18У пацієнтки М., 6 років, виник напад ядухи. Яке оптимальне положення у ліжку їй повинна надати 
медична сестра? 
AГоризонтальне 
BЛежачи на лівому боці 
CНапівсидячи 
DЛежачи на правому боці 
EЛежачи з припіднятим ніжним кінцем 

 
19У першому періоді гарячки пріоритетною проблемою пацієнта буде: 
AГоловний біль 
BМарення 
CНеспокій 
DОстуда 
EСухість у роті 
 

 
20 Пацієнт лежить у тому положенні, яке йому надали, не може самостійно повертатись, піднімати 
голову, верхні та нижні кінцівки. Яке положення в ліжку займає пацієнт? 
AПасивне 
BВимушене 
CВимушене пасивне 
DАктивне 
EВимушене активне 
ІІСкласти меню дитині 5 місяців. Яка народилась із масою тіла 3900г. Знаходиться на ШТУЧНОМУ 
вигодовуванні. 
ІІІВи дільнича медична сестра. До вас звернулась мама дитини 5 років із скаргами на втрату апетиту, 
поганий сон, свербіж у ділянці заднього проходу, головний біль. 
Який діагноз поставить лікар? 
Складіть план догляду за таким пацієнтом. 

 


