
1. До фельдшера ФАП звернулась жінка 35 років зі скаргами на слабкість, 
пітливість, субфебрилітет, безпліддя, порушення менструального циклу. 
Лікувалась з приводу аднексита  антибіотиками, після фізпроцедур відмічає 
погіршення стану. Поставити попередній діагноз.  

A. ∗ Туберкульоз придатків 
B. Гонорея 
C. Аменорея 
D. Пухлина яєчника 
E. Рак яєчників 

 
2. До фельдшера ФАП звернулась жінка 62 років зі скаргами на швидке 
збільшення живота, задишку, утворення в ділянці пупка розростання 
тканини у вигляді «кольорової капусти». При обстеженні в надлобковій 
ділянці праворуч пальпується пухлина без чітких меж. Поставити попередній 
діагноз. 

A. ∗ Рак яєчника 
B. Кіста яєчника 
C. Рак матки 
D. Рак шкіри 
E. Фіброміома матки 

 
3. До фельдшера ФАП звернулась жінка 28 років зі скаргами на слабкість, 
кров’янисті виділення зі статевих шляхів, підвищення tº до 38Сº, кашель, 
мокротиння з домішками крові. Два роки тому проведена вакуум-аспірація  з 
приводу   міхурового занеску, знаходиться на обліку. Поставити попередній 
діагноз.  

A. ∗ Хоріонепітеліома 
B. Рак матки 
C. Пневмонія 
D. Туберкульоз легень 
E. Рак легень 

 
4. До фельдшера ФАП звернулась жінка 25 років зі скаргами на сильний біль 
в животі, ознобу, підвищення  tº до 38,5Сº.  Артифіціальний аборт тиждень 
тому. При обстеженні: язик обкладений білим нальотом, живіт болючий при 
пальпації, симптом Щоткіна- Блюмберга позитивний в нижніх відділах, 
піхвове обстеження утруднено із-за болючості, заднє склепіння пастозне, різко 
болюче при  натисканні. Поставити попередній діагноз. 

A. ∗ Пельвеоперитоніт 
B. Загострення хронічного аднексита 
C. Перитоніт 
D. Аппендицит 
E. Ендометрит 

 
5. До фельдшера ФАП звернулась мати з дівчинкою  4 років, яка впала з 
гойдалки. При огляді: відмічається розрив лівої великої статевої губи, сильна 
кровотеча. Дії фельдшера. 



A. ∗Обробити шкіру навколо рани, осушити місце розрива, перев’язати 
ушкоджені судини, накласти стерильну серветку, міхур з льодом, ввести 
знеболюючі, негайно госпіталізувати 

B. Викликати лікаря на ФАП 
C. Обробити розрив дезинфікуючими засобами, накласти пов’язку, призначити 

постільний режим 
D. Накласти серветку, міхур з льодом, призначити кровозупинні засоби 
E. Проводити лікування в домашніх умовах 
 
6. Ви встановили діагноз хворій “Абсцес великої пристінкової залози”. 

Який метод лікування слід рекомендувати: 
A. ∗ Оперативне лікування  
B. Фізіотерапевтичні процедури 
C. Місцеве лікування  
D. Антибактеріальна терапія  
E. Гормональна терапія 
 
7. Псевдоаменорея може бути зумовлена: 
A. ∗ Атрезією піхви 
B. Аплазією матки  
C. Гіпоплазією матки  
D. Дисгенезією  гонад 
 
8. Найбільш характерне ускладнення доброякісних пухлин яєчника: 
A. ∗ Перекрут ніжки пухлини 
B. Нагноєння вмісту пухлини 
C. Кровотеча 
D. Порушення функції сусідніх органів 
E. Малігнізація 

 
9. Найінформативнішим методом дослідження для встановлення діагнозу 
раку шийки матки є: 

A. ∗ Кольпоскопія 
B. Огляд шийки матки в дзеркалах 
C. Біопсія 
D. Цитологічний аналіз 
 
10. На ФАП звернулася жінка 50 років зі скаргами на значні кров’янисті 
виділення зі статевих шляхів на протязі 2 тижнів. Остання менструація 
прийшла в термін і продовжується до теперішнього часу. З анамнезу відомо, 
що останні 3-4 цикли менструації стали більш тривалішими та збільшилась 
крововтрата. Вагітність - 1, пологи - 1. Об’єктивно: блідість шкіри та 
слизових оболонок, пульс 90/хвилину, АТ-100/60 мм.рт.ст. Огляд в дзеркалах: 
піхвова частина шийки матки чиста, значні кров’янисті виділення з церві 
кального каналу. Бімануально: матка не збільшена, рухома, безболісна. 
Придатки не визначаються. Склепіння вільні. Поставте попередній діагноз.  
A. ∗ Дисфункціональна маткова кровотеча.  
B. Порушена позаматкова вагітність 
C. Рак тіла матки 



D. Ерозія шийки матки 
E. Хронічний сальпінгооофорит 

 
11. Фельдшер здоровпункту проводить бесіду  для жінок промислового 
підприємства на тему: «Профілактика інфекцій, що передаються 
статевимшляхом», що потрібно відповісти на запитання школярів: « Який 
метод контрацепції запобігає небажаній вагітності і інфікування 
захворюваннями, що передаються статевим шляхом?» 

A. *Презерватив. 
B. Жіноча стерелізація. 
C. Чоловіча стерелізація. 
D. Комбіновані оральні контрацептиви. 
E. Контрацептивний пластир. 

 
12. Фельдшер здоровпункту промислового підприємства проводить бесіду із 
жінками. Для прикладу використав випадок: у пацієнтки 32 років, при 
обстеженні, виявлено непрохідність маткових труб. В анамнезі:2 
артифіціальні аборти. Дітей немає. У шлюбі 3 роки, вагітностей не було, 
статеве життя регулярне, без контрацепції. Яке з виявлених в анамнезі 
захворювань може бути причиною безпліддя?  

A. *Хронічний аднексит. 
B. Ожиріння. 
C. Ерозія шийки матки. 
D. Бартолініт. 
E. Хронічний гепатит. 

 
13. До фельдшера ФАПу звернулася жінка з дочкою 14 років, що скаржилась 
на ниючі болі внизу живота, а також обільні болючі і нерегулярні 
менструації. При пальпації живота зліва від матки виявлено щільно- 
еластичний рухомий, неболючий утвір з чіткими контурами близько 15 см. 
Як фельдшер має вирішити проблему пацієнтки?  

A. *Рекомендувати огляд дитячого гінеколога. 
B. Провести бесіду, проводити спостереження за станом здоров’я пацієнтки. 
C. Направити дівчину на УЗД. 
D. Направити дівчину до онколога. 
E. Направити дівчину до хірурга. 

 
14. До фельдшера здоровпункту промислового підприємства звернулась 
робітниця із скаргами на часті і болючі менструації. Що потрібно відповісти 
жінці на питання про тривалість нормального менструального циклу?  

A. *21-35днів 
B. 18-20 днів. 
C. 15-20 днів 
D. 38 днів 
E. 45днів. 

 
15. До фельдшера ФАПу звернулась жінка із скаргами  на надмірні виділення 
з піхви.Вкажіть, яку допомогу має надати фельдшер для вирішення проблеми 
пацієнтки.  



A. *Взяти мазок із піхви на флору. 
B. Взяти мазок на «гормональне дзеркало». 
C. Взяти біопсію. 
D. Поставити піхвові тампон. 
E. Зробити піхвову ванночку. 

 
16. Фельдшером швидкої допомоги у гінекологічний стаціонар доставлена 
хвора 52 років із матковою кровотечею. Менопауза 3 роки. Який метод 
діагностики буде використаний для уточнення діагнозу?  

A. *Вишкрібання слизової матки.  
B. Біопсія шийки матки.  
C. Пункція заднього склепіння.  
D. Гістеросальпінгографія. 
E. Гістероскопія.  

 
17. У приймальне відділення гінекологічного стаціонару, бригадою швидкої 
допомоги, доставлена жінка 28 років із скаргами на різкий біль внизу 
живота,  короткочасною втратою свідомості вдома,  незначними 
кров’янистими виділеннями із статевих шляхів.Затримка менструації-
7днів.До якого додаткового методу потрібно підготувати жінку для 
уточнення діагнозу?  

A. *Пункція через заднє склепіння піхви. 
B. Діагностичне вишкрібання. 
C. Мазок на ступінь чистоти. 
D. Мазок на цитологію. 
E. Кольпоскопія. 

 
18. До фельдшера  здоровпункту промислового підприємства звернулась 
робітниця 36 років із скаргами на загальну слабкість, біль і відчуття 
розпирання у правій статевій губі. Об’єктивно: темп.37,5оС; зовнішні 
статеві органи гіперемовані, права велика статева губа набрякла, 
гіперемована, болюча. Виділення із піхви гнійні. Із приводу якого 
захворювання необхідно скерувати пацієнтку у гінекологічне відділення?  

A. *Гострий бартолініт. 
B. Гострий вульвовагініт. 
C. Рак вульви. 
D. Гематома правої статевої губи. 
E. Кіста бартолінової залози. 

 
19. До фельдшера заводського здоровпункту звернулась робітниця 22 років 
із скаргами на кров’янисті виділення із статевих шляхів протягом 10 днів. 
Затримки менструації не було. При вагінальному дослідженні: матка і 
додатки в межах норми. Яке захворювання можна запідозрити? 

A. *Порушення оваріально- менструального циклу. 
B. Порушена позаматкова вагітність. 
C. Аборт в розпалі. 
D. Фіброміома матки. 
E. Кістома. 

 



20. До фельдшера ФАПу за порадою звернулася жінка, у доньки якої, 12 
років, виявлено атрезію дівочої перетинки, гематокольпос. Який метод 
лікування найдоцільніший у даному випадку?  

A. *Хірургічний (розтин дівочої перетинки) 
B. Протизапальна терапія. 
C. Гормональна  терапія. 
D. Вітамінотерапія. 
E. Місцеве лікування. 

 
21. Запропонуйте жінці додатковий метод дослідження, якщо жінка 60 років 

скаржиться на маткову кровотечу, після 10 років менопаузи: 
A. * Діагностичне вишкрібання  матки 
B. Біопсія 
C. УЗД 
D. Пункція через заднє склепіння 
E. Кольпоскопія 

 
22. Яка крововтрата допускається під час нормального менструального 
циклу: 

A. * 50-150,0 мл 
B. 180-200 мл 
C. 30-40 мл 
D. 10-40 мл 
E. 250-300 мл 

 
23. Вкажіть найбільш вірогідний діагноз у жінки 33 років яка звернулась за 
допомогою з приводу безпліддя. Під час огляду: матка маленька, 
менструації скудні, в шлюбі 10 років, вагітності не було. 

A. * Інфантилізм 
B. Ендометріоз 
C. Бартолініт 
D. Киста яєчника 
E. Фіброміома матки 

 
24. Вкажіть найбільш імовірний діагноз у хворої, яка скаржиться на 
порушення оваріо – менструальної функції, місячні по 9-10 днів, приливи 
жару до голови, дратівливість, головний біль, АТ – 130/90 мм рт.ст. При 
огляді: матка та придатки не змінені. Хворій 48 років. 

A. * Клімактеричний синдром 
B. Адреногенітальний синдром 
C. Синдром полікістозних яєчників 
D. Посткастраційний синдром 
E. Передменструальний синдром 

 
25. Вкажіть який метод визначення прохідності маткових труб при 
безплідді зараз найчастіше застосовуються: 

A. * Гідротубація 
B. Гастроскопія 
C. Бронхоскопія 

 



D. Гістеросальпінгографія 
E. Цистографія 

 
26. Вкажіть який метод діагностики необхідно провести для уточнення . 
діагнозу у жінки 40 років у якої при онкопрофогляді на шийці матки 
виявлена ерозія: 

A. * Біопсія шийки 
B. Мазок на флору 
C. Радіоімунний 
D. Кольпоскопія 
E. Рентгеноскопія 

 
27. Назвіть ранні симптоми раку яєчників: 

A. * Загальна слабкість, втрата ваги, збільшення живота 
B. Порушення менструального циклу 
C. Біль внизу живота 
D. Підвищення температури тіла,інтоксикація 
E. Симптоми кишкової непрохідності 

28. Фельдшер здоровпункту проводить бесіду серед робітниць цукрового заводу , 
що він повинен відповісти на запитання : в якому віці починається 
клімактеричний період? 

A. *45-47 років 
B. 50-55 років 
C. 40-45 років 
D. 60-65 років 
E. 65-70 років 

 

29. До фельдшера ФАПу звернулася пацієнтка 15 років зі скаргами на біль унизу 
живота, субфебрильну температуру, відчуття тиснення на пряму кишку. Такі 
симптоми з’являються циклічно, щомісяця, 3 місяці поспіль. Менструації відсутні. 
Об’єктивно: грудні залози добре розвинені, ріст волосся за жіночим типом. Зовнішні 
статеві органи розвинуті правильно. Дівоча перетинка суцільна, товста, мясиста.Під 
час ректального обстеження: спереду від прямої кишки визначається подібне до кісти 
утворення без чітких контурів, не болюче, вище від нього – нормальних розмірів, 
рухома матка. Придатки не визначаються. Встановіть діагноз. 

A. *Атрезія дівочої перетинки, гематокольпос. 
B. Затримка статевого дозрівання 
C. Передчасний статевий розвиток 
D. Гермафродитизм 
E. Адреногенітальний синдром 

 

 

30. Пацієнтка 24 роки, звернулася до фельдшера зі скаргами на безплідність 
упродовж 6 років. Із анамнезу: гінекологічні та соматичні захворювання 
відсутні. Менструальна функція не порушена. Базальна температура двофазна. 
На гістеросальпінгографії  - труби прохідні. Спермограма чоловіка – без 
патологічних змін. Яка найімовірніша форма безпліддя у цієї пацієнтки? 



 

 
34. У породіллі на 4 добу післяпологового періоду під час туалету 
промежини зафіксовано гнійний наліт на швах, набряк та почервоніння. 
Про яку патологію йде мова ? 

А* Нагноювання швів 
B Післяпологовий сепсис   
C Розходження швів 
D Післяпологовий ендометрит   
E Післяпологовий інфільтрат   
 

35. У хворої з вульвовагінітом отримана наступна картина піхвового мазку: 
лейкоцити покривають все поле зору, багато кокової грам(-) і грам (+) 
мікрофлори, клітини злущеного епітелію. В одному полі зору - 
трихомонади. Яке захворювання можна запідозрити? 

А* Трихомонадний кольпіт 

A. *Імунологічна 
B. Ендокринна 
C. Трубно - перитонеальна 
D. Секреторно – ендокринна 
E. Маткова 

 

 
31. Фельдшер ФАПу проводить санітарно – освітню бесіду серед робітниць 
птахокомбінату. Яку відповідь він повинен дати на запитання: що є 
найефективнішим методом профілактики раку шийки матки? 
A. *Щеплення вакциною «Церварикс» 
B. Щеплення вакциною АКДС 
C. Збалансоване харчування 
D. Уникнення стресів 
E. Нічого не робити 

 

 
32. До фельдшера ФАПу звернулася хвора зі скаргами на контактні кровотечі 
після статевого акту. При гінекологічному обстеженні : на пердній губі шийки 
матки видно яскраво – червону пляму з оксамитовою поверхнею, вкриту 
гнійними нашаруваннями. Встановіть діагноз. 
A. *Ерозія шийки матки 
B. Ектропіон  
C. Еритроплакія 
D. Лейкоплакія 
A. Параметрит 
B. Піосальпінкс 

 

 

33. Дівчина, 16 років, має нерегулярні статеві стосунки. Який метод контрацепції 
повинен порадити їй фельдшер ФАПу. 

A. *Презервативи  
B. ВМК 
C. Добровільна хірургічна стерилізація 
D. КОК 
E. Природні методи контрацепції 



B Неспецифічний кольпіт 
C Кандидомікоз 
D Гонорея нижнього відділу 
E Генітальний герпес 
 

36. Пацієнтка 19 р. скаржиться на нерегулярні, незначні за кількістю, 
короткотривалі місячні. 3 анамнезу: безплідний шлюб 2 роки. Призначено 
взяття мазка на "гормональне дзеркало". Вкажіть місце взяття матеріалу 
для дослідження. 

А* На межі переднього і бокового склепінь 
B  Із переднього склепіння піхви 
C  3 уретри 
D  Із цервікального каналу 
E   Із заднього склепіння піхви 
 

37. 50-ти річна жінка звернулась до фельдшера ФАПу зі скаргами на 
"контактні" кровотечі. Під час гінекологічного обстеження виявлено 
псевдоерозію шийки матки, тіло матки та додатки без особливостей. Який 
метод дослідження є найбільш доцільним для встановлення діагнозу в 
даному випадку? 

А* Гістологічне заключення матеріалу із шийки матки 
B Ультразвукове дослідження 
C Цитологічне дослідження секрету цервікального каналу 
D Огляд шийки матки в дзеркалах 
E Роздільне вишкрібання слизової оболонки тіла та шийки матки 
 
38. Яким інструментом проводиться біопсія шийки матки? 
А* Скальпелем 
B Корнцангом 
C Кульовими щипцями  
D Кюреткою 
E Матковим зондом 



 

 
42. До фельдшера ФАПУ звернулась пацієнтка 43 роки з приводу значної 
кровотечі із статевих шляхів. Огляд в дзеркалах: шийка матки збільшена, 
деформована, на піхвовій частині визначається кратероподібна виразка, що 
кровоточить. Що з переліченого потрібно зробити у першу чергу? 

A. *Провести тугу тампонаду піхви 
B. Ввести знеболюючи засоби 
C. Ввести кровоспинні засоби 
D. Покласти холод на низ живота 
E. Ввести скорочуючи матку засоби 

 
 
43. На ФАП звернулась мама з 13-річною дочкою. Після ретельного обстеження 
діагностовано атрезія дівочої пліви. Тактика? 

A. *Хірургічний розтин пліви 

39. Ви – фельдшер ФАПу. До Вас з метою онкопрофогляду звернулася жінка 20 
років. Що повинно бути в комплектації кабінету для проведення даного 
обстеження? 

A. * Дзеркала Куско, ложечки Фолькмана 
B. Дзеркала Сімса, кульові затискачі 
C. Дзеркала Куско, матковий зонд 
D. Дзеркала Куско, конхотом 
E. Дзеркала Сімса, шприц Брауна 

 
40. На ФАП до фельдшера звернулася дівчина 17 років, зі скаргами на 
неможливість статевого життя, відсутність менструації. При обстеженні виявлено, 
що зовнішні статеві органи розвинуті правильно, пальцем вдається проникнути 
на 1см. за задню спайку, піхва відсутня. Під час ректального обстеження матка не 
пальпується, визначається невеликий тяж. Для якої патології характерні такі 
дані?  

A. * Аплазія піхви та матки 
B. Атрезія дівочої перетинки 
C. Атрезія піхви 
D. Гіпоплазія піхви та матки 
E. Аплазія піхви 

 
41. До фельдшера ФАПу звернулася жінка 25 років. Скаржиться на відсутність 
менструації протягом 4-х місяців, збільшення маси тіла, посилений ріст волосся в 
ділянці стегон, живота. Менструація з 16-ти років, нерегулярна, з невеликими 
кров’янистими виділеннями. При огляді: піхва і матка без особливостей, яєчники 
збільшені в розмірах, щільні. Які додаткові методи дослідження в умовах ФАПу 
може провести фельдшер?   

A. * Тести функціональної діагностики 
B. Бактеріологічне та бактеріоскопічне дослідження 
C. Визначення рівня гормонів щітоподібної залози 
D. Ультразвукове дослідження 
E. Лапароскопію 



B. Повторний огляд через 6 місяців 
C. Гормональна терапія 
D. Симптоматична терапія 
E. Повторний огляд через 3 місяці 

 
 
44. Фельдшер підготував все необхідне для взяття матеріалу на цитологічне 
дослідження. Вкажіть зайвий для цієї маніпуляції інструмент? 

A. *Конхотом 
B. Піхвові дзеркала 
C. Ложечка Фолькмана 
D. Корнцанг 
E. Предметне скельце 

 

 
 
47. При обстеженні пацієнтки С. виникла підозра на непрохідність маткових 
труб. Яким дослідженням можна це підтвердити? 

A. *Гістеросальпінографією 
B. Вишкрібанням слизової оболонки матки 
C. Зондуванням матки 
D. Кольпоскопією 
E. Пункцією заднього склепіння 

45. Лікар рекомендував пацієнтці Б. з порушенням менструального циклу 
вимірювання базальної температури. Поясніть хворій, коли необхідно це 
робити: 

A. *Вранці в  стані спокою кожен день після менструації 
B. Через 2 тижні після менструації 
C. Під час менструації 
D. Перед сном 
E. За тиждень до менструації 

46. Фельдшеру необхідно обстежити пацієнтку І., на феномен «папороті». 
Вкажіть відділ статевої системи, звідки необхідно взяти матеріал? 

A. *Шийка матки 
B. Заднє склепіння 
C. Уретра 
D. Переднє склепіння 
E. Бокове склепіння 

48. Жінка 60 років скаржиться на маткову кровотечу після 10–річної 
менопаузи. Запропонуйте додатковий метод дослідження? 

A. *Роздільне діагностичне вишкрібання матки 
B. Біопсія 
C. УЗД 
D. Пункція через заднє склепіння піхви 
E. Кольпоскопія 

 



19   49. Пацієнтка 38 років, скаржиться на розлади менструального циклу по ти 
пу тривалих надмірних та болісних менструацій. Під час дворучного дослідження 
з’я  совано, що матка збільшена до 8 тижнів вагітності, горбиста, щільна, 
придатки не пальпуються. Про яку найбільш ймовірну патологію йде мова? 

A. *Фіброміома матки 
B. Рак яєчників 
C. Кіста яєчників 
D. Кіст ома яєчників 
E. Ендометрит 
 

1950. З метою онкопрофогляду у пацієнтки зібрали анамнез, оглянули зовнішні 
стстатеві органи та шийку матки за допомогою дзеркал, провели бімануальне 
обстеження, взяли матеріал на цитологічне дослідження. Яке обстеження ще 
необхідно провести? 

A. *Обстеження молочних залоз 
B. Бактеріоскопічне 
C. Біопсію 
D. Кольпоскопічне 
E. Бактеріологічне 

 
51. Ви запідозрили у хворої Р., 38 р. рак матки. В які терміни 
менструального циклу необхідно провести діагностичне вишкрібання 
матки для одержання найбільш інформативних даних гістологічного 
дослідження?  

A. За 5-6 днів до менструації  
B. За 10-12 днів до менструації  
C. В 1-й день менструації  
D. За 1-2 дні до менструації  
E. Зразу після закінчення менструації  

 
52. До Вас звернулась пацієнтка Ф., 25 р., яка не має дітей протягом 4 
років перебування в шлюбі. Рекомендуючи вимірювання базальної 
температури, Ви пояснюєте, що воно основане:  

A. На гіпертермічному ефекті прогестерону  
B. На гіпертермічному ефекті естрогенів  
C. На виділенні серотоніну шийковидним тілом  
D. На гіпертермічному ефекті альдостерону  
E. На гіпертермічному ефекті кортизону  

 
53. До Вас звернулась пацієнтка У., 26 р. із скаргами на виділення із 
статевих органів. На основі яких даних Ви запідозрите гострий кольпіт 
неспецифічної етіології?  

A. Слизова вагіни покрита серозним або гнійним нальотом, кровоточить 
при доторкуванні  

B. Не вимагає загального лікування  
C. Свербіння і печіння не виражені  
D. Рідко переходить на нижчележачі відділи  
E. Не вимагає бактеріологічного дослідження 

 



 54. На амбулаторному лікуванні знаходиться пацієнтка Ж., 30 р. з 
приводу справжньої ерозії шийки матки. Що характерно для даного 
захворювання? 

A. Лікування в основному місцеве, прогноз сприятливий  
B. Не належить до запальних захворювань  
C. Ніколи не переходить в псевдоерозію  
D. Зустрічається досить часто і переважно в молодому віці  
E. Характеризується довгим перебігом (1-3 місяці)  

 
55. Дівчина Н., 18 р. звернулась до Вас із скаргами на те, що менструації 
появляються надто рідко – через 6-8 тижнів. Якому терміну відповідає 
даний прояв? 

A. Опсоменорея  
B. Гіпоменорея  
C. Олігоменорея  
D. Пройоменорея  
E. Поліменорея  

 
56. Пацієнтка Ж., 20 р. звернулась в жіночу консультацію зі скаргами на 
ожиріння, рідкі менструації. На УЗД поставлено діагноз полікістоз 
яєчників. Що характерно для даного синдрому? 

A. Безпліддя  
B. Велика кількість вагітностей в анамнезі  
C. Виникає після 45 років  
D. Відсутність менструального циклу  

Пізнє статеве дозрівання 
 

57. Жінка М., 45 р. звернулась із скаргами на свербіння, печію в ділянці 
вульви. На вульві білі плями з перламутровим блиском. Про яке 
передракове захворювання зовнішніх статевих органів це свідчить?  

A. Лейкоплакія вульви  
B. Вульвіт  
C. Гідроаденома  
D. Фіброма вульви  
E. Бартолініт   

 
58. У пацієнтки Л., 45 р., у якої в анамнезі 2 пологів, 4 аборти, з’явились 
нерегулярні кровотечі. Матка збільшена до 10 тижнів вагітності. 
Попередній діагноз - фіброміома матки. Де найчастіше вона виникає?  

A. В тілі матки  
B. В круглій зв’язці  
C. В широкій зв’язці  
D. В шийці матки  
E. В піхві  

 
59. У пацієнтки М., 28 р., з 2 пологами в анамнезі останнім часом 
відмічаються контактні кровотечі і білі водянисті виділення із жіночих 
статевих органів. В жіночій консультації підозрюють рак шийки матки. 



Виберіть найбільш цінний метод для встановлення діагнозу раку шийки 
матки:  

A. Біопсія  
B. Цитологічне дослідження мазків  
C. Огляд шийки матки в дзеркалах  
D. Кольпоскопія  
E. Ультразвукове дослідження  

 
60. Пацієнтка Н., 40 р. звернулась до Вас зі скаргами на похудання, 
відсутність апетиту, болі внизу живота. При обстеженні виявлено пухлину 
Крукенберга. Дайте визначення цього терміну:  

A. Метастаз раку шлунково-кишкового тракту в яєчники  
B. Метастаз в шлунково-кишковий тракт  раку яєчника  
C. Метастаз в шлунково-кишковий тракт раку тіла матки  
D. Метастаз  раку шийки матки в шлунок  
E. Метастаз раку яєчника в сечовий міхур  

 
61. Пацієнтка Р, 38р. неодноразово лікувалась консервативно з приводу 
хронічного сальпінгоофориту. На протязі 2 останніх місяців у хворої 
з’явився асцит. Наявність  асциту найбільш характерно для:  

A. Раку яєчників  
B. Раку тіла матки  
C. Раку шийки матки  
D. Саркоми матки  
E. Раку шлунка  

 
62. У жінки 32 р. в товщі нижньої третини великої статевої губи 
визначається утворення діаметром 6 см тугоеластичної консистенції. 
Найбільш вірогідно це:  

A. Кіста великої залози присінка піхви  
B. Гемангіома  
C. Парауретральна кіста 
D. Нейрофіброміома  
E. Бартолініт  

 
63. Ви консультуєте жінку 32 р. з приводу використання ВМС. Який 
найбільш оптимальний час введення ВМС (внутрішньоматкової спіралі )?   

A. На 3-4-й день менструального циклу  
B. Перед менструацією  
C. В будь-який день циклу  
D. Після пологів  
E. Після штучного аборту  

 
64. Вас запитала жінка 28 р., яка раніше не народжувала, щодо ускладнень 
при застосуванні внутрішньоматкових контрацептивів. Ви відповіли, що 
це: 

A. Запальні захворювання внутрішніх статевих органів  
B. Ектопічна вагітність  
C. Тромбофлебіт  тазу  



 

D. Істмико-цервікальна недостатність  
E. Невиношування вагітності  

 
65. Як зменшити вірогідність інфікування ВІЛ жінці 24 р., яка веде 
хаотичне статеве життя?  

A. Використовувати презерватив під час кожного статевого акту  
B. Використовувати презервативи тільки в випадках коли є підозра, що 

партнер інфікований на ВІЛ.  
C. Змінювати партнерів не частіше ніж 1 раз на місяць  
D. Мати не більше ніж двох партнерів одночасно 
E. Уникати випадкових статевих зв’язків  

 
66. На прийомі у ФАПі Ви консультуєте молоду жінку, яка щойно 
вступила в шлюб, з приводу методів природного планування сім’ї. Ви 
повідомляєте, що цей метод можна рекомендувати:  

A. Жінкам будь-якого віку  
B. Жінкам, які не народжували  
C. Жінкам із порушенням менструального циклу  
D. Жінкам, які мають двох статевих партнерів і більше  
E. Жінкам, які годують грудьми  

 
67. При проведенні бесіди з робітницями швейної фабрики  Ви,  зокрема,  
інформуєте  їх,  що самообстеження (пальпацію) грудних залоз потрібно 
проводити:  

A. 1 раз на місяць  
B. 1 раз на 3 місяці  
C. 1 раз на тиждень  
D. 1 раз на рік  
E. Кожного дня  

 
68. Як називають фазу яєчникового циклу, що починається з першого дня 
менструального циклу та закінчується на 13-14 день? 
А *Фолікулінова фаза 
В Лютеінова фаза 
С Фаза десквамації 
D Фаза секреції 
Е Фаза проліферації 

 
69. Про який процес свідчить результат мазка на онкоцитологічне 
дослідження тип V? 
А*Рак 
В Мазок не інформативний 
С Незмінений епітелій 
D Виражена дисплазія епітелія 
Е Запальний процес 

 


