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Акушерська термінологія.  

Прийоми Леопольда-Левицького 
 

1. Провідна вісь таза - це: 
A. середина усіх прямих розмірів площин таза 
B. прямий розмір площини таза 
C. середина бокової кон’югати 
D. середина справжньої кон’югати 
E. косий розмір площини таза 
 

2. Положення плода: 

A. Членорозташування плода 
B. Розміщення спинки плода щодо перед або задньої стінок 
матки 
C. Розміщення голівки щодо стінок матки 
D. Розміщення плода щодо стінки матки 
E. Розміщення осі плода щодо осі матки 
 

3. Передлежання плода - це: 
A. Розташування спини плода щодо правого боку матки 
B. Спинка плода обернена до лівого боку матки 
C. Розташування крупної частини плода щодо площини 
входу в таз 
D. Співвідношення окремих частин плода 
E. Відношення осі плода до вертикальної осі матки 
 

4. Про що говорить відношення спинки плода до передньої 
чи задньої стінки матки: 
A. Членорозміщення 
B. Позиція 
C. Вид позиції 
D. Передлежання 
E. Вставлення 
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5. Що визначає відношення осі плода до осі матки: 
A. Передлежання плода 
B. Положення плода 
C. Позиція плода 
D. Членорозміщення плода 
E. Вид позиції 
 6. Положення плода у матці - це: 

A. Відношення голівки плода до дна матки 
B. Відношення тазового кінця плода до входу в малий таз 
C. Відношення спинки плода до правої або лівої стінки матки 
D. Відношення поздовжньої осі плоду до вертикальної осі 
матки 
E. Відношення дрібних частин плода до тулуба 
 7. Під час обстеження вагітної жінки за допомогою 

першого прийома пальпації плода в матці (прийоми 
Леопольда) визначають: 
A. відношення передлеглої частини до входу в малий таз 
B. відношення передлеглої частини до площин малого таза 
C. рівень стояння дна матки 
D. передлежання плода 
E. положення та позицію плода 
 

8. Що можна визначити першим прийомом Леопольда-
Левицького? 
A. Передлежання плода 
B. Висоту стояння дна матки 
C. Вид позиції плода 
D. Членорозташування плода 
E. Позицію плода 
 

9. Що визначають за допомогою другого прийому 
Леопольда? 
A. Розміри матки. 
B. Висоту стояння передлеглої частини плоду до входу в 
малий таз. 
C. Висоту стояння дна матки і частину плода, яка 
промацюеться в дні матці. 
D. Передлежання частин плоду до входу в малий таз. 
E. Положення і позицію плода. 
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10. Третій прийом Леопольда-Левицького дозволяє виявити: 
A. Позицію плоду 
B. Членорозташування плоду 
C. Вид позиції 
D. Положення плоду 
E. Передлежання плоду 
 

11. Назвіть прийом Леопольда, яким визначають позицію 

плода: 
A. V прийом 
B. I прийом 
C. III прийом 
D. IV прийомом 
E. II прийом 
 12. Під час обстеження вагітної жінки за допомогою ІV 

прийома пальпації плода в матці (прийом Леопольда) 
визначають: 
A. рівень стояння дна матки 
B. масу плода 
C. положення та позицію плода 
D. відношення передлеглої частини до площин малого тазу 
E. передлеглу частину плода 
 13. Назвіть прийом Леопольда, яким визначають 

передлежання плода: 
A. Третій прийом 
B. Перший прийом 
C. П’ятий прийом 
D. Другий прийом 
E. Четвертий прийом 
 14. Першим прийомом Леопольда визначено, що в дні 

матки розміщена крупна, щільна, балотуючи частина плода, 
третім прийомом над входом в таз визначається частина 
плода м’якуватої консистенції, нездатна до балотування. 
Яке положення діагностовано. 
A. Поперечне 
B. Косе. 
C. Поздовжнє 
D. Головне 
E. Тазове 
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15. У приймальному відділенні пологового будинку 
проводять зовнішнє акушерське обстеження вагітної. Що 
визначають за допомогою третього прийома пальпації 
плода в матці  (прийом Леопольда): 
A. положення та позицію плода 
B. об’єм живота 
C. передлеглу частину та її відношення до входу в малий таз 
D. відношення передлеглої частини до площин малого таза 
E. рівень стояння дна матки 
 

16. Після проведення зовнішнього акушерського обстеження 

встановлено, що передлеглою частиною є велика, м’яка не 
балотуюча частина плоду, а спина його звернена вправо. 
Це: 
A. тазове передлежання, задній вид 
B. головне передлежання, друга позиція 
C. головне передлежання, передній вид 
D. тазове передлежання, перша позиція 
E. тазове передлежання, друга позиція 
 

17. Під час огляду вагітної акушеркою ЖК встановлено, що 

передлеглою є тверда, округла, балотуюча частина плоду. 
Серцебиття плода вислуховується нижче пупка, ліворуч, 
ближче до бокової лінії живота.  Використовуючи ці дані 
поставте вірний діагноз: 
A. головне передлежання, друга позиція, задній вид 
B. головне передлежання, перша позиція, задній вид 
C. головне передлежання, перша позиція, передній вид 
D. тазове передлежання, перша позиція, задній вид 
E. тазове передлежання, друга позиція, передній вид 
 

18. Точка ясного серцебиття плода знаходиться вище пупка, 

ліворуч, ближче до бокової лінії живота. Про яке 
положення, передлежання, позицію та вид плоду йде мова: 
A. повздовжнє, тазове, перша позиція переднього виду 
B. косе, друга позиція заднього виду 
C. поперечне, друга позиція заднього виду 
D. повздовжнє , тазове, перша позиція заднього виду 
E. повздовжнє, головне, перша позиція заднього виду 
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19. Роділля 27 років, поступила в акушерську клініку з 
активною пологовою діяльністю. Під час зовнішнього 
акушерського дослідження  виявлено: положення плода  
повздовжнє, перша позиція, передній вид, головне 
передлежання, Вкажіть найкраще місце вислуховування 
серцебиття плода. 
A. Нижче пупка ліворуч 
B. Вище пупка ліворуч. 
C. Нижче пупка ліворуч 
D. Нижче пупка праворуч 
E. На рівні пупка. 
 

20.Акушерка при проведенні зовнішнього обстеження 

вагітної встановила, що плід розташований спинкою 
праворуч дозаду. Вкажіть позицію та вид плода: 
A. ІІ, задній вид 
B. ІІ, передній вид, 
C. І, передній вид 
D. І, задній вид 
E. Данні не інформативні 
 

21. Роділля 36 тижнів вагітності, проводиться зовнішнє 

акушерське обстеження: поперечне положення плода, 
перша позиція. З якого боку пальпується голівка? 
A. З лівого 
B. Над входом в таз 
C. На тазовому дні 
D. На дні матки 
E. З правого 
 

22. На черговий огляд до акушерки ФАПу звернулась вагітна 
в терміні 32 тиж. Акушерка проводить зовнішнє акушерське 
дослідження. Що вона визначає ІІІ прийомом Леопольда? 
A. Висоту стояння дна матки 
B. Передлежання плода 
C. Щільність кісток голівки плода та її розміри 
D. Відношення передлеглої частини до площин таза 
E. Позицію плода 
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23. Акушерка проводить зовнішнє акушерське обстеження 
вагітної 30 років, вкажіть де вона повинна покласти 
стетоскоп при першій позиції поперечного положення 
плода? 
A. Справа нижче пупка 
B. Зліва нижче пупка 
C. Справа вище пупка 
D. Справа на рівні пупка 
E. Зліва на рівні пупка 
 24. Вагітна 20 років. При зовнішньому акушерському 

обстеженні визначено, що у дна матки пальпується округла, 
щільна, балотуюча частина плода, спинка розташована з 
лівого боку матки. Визначте передлежання та позицію 
плода: 
A. Головне передлежання, друга позиція 
B. Поперечне положення, перша позиція 
C. Тазове передлежання, друга позиція 
D. Тазове передлежання, перша позиція 
E. Головне передлежання, перша позиція 
 25. Пацієнтка 31-го року звернулась до жіночої 

консультації зі скаргами на затримку менструації. Під час 
піхвового дослідження встановлено, що матка збільшена до 
розмірів голівки зрілого новонародженого, безболісна. Який 
діагноз найбільш імовірний? 
A. Вагітність 20 тижнів 
B. Вагітність 16 тижнів 
C. Вагітність 24 тижні 
D. Вагітність 12 тижнів 
E. Вагітність 8 тижнів 
 26. Вагітна 24 роки з’явилась на черговий прийом у жіночу 

консультацію. Акушерка виміряла ВСДМ, ОЖ, провела 
аускультацію. Серцебиття плода - 130/хв., вислуховується 
ліворуч нижче пупка і ближче до середньої лінії живота. 
Визначити позицію, вид позиції та передлежання плода: 
A. І позиція, передній вид, головне 
B. І позиція, задній вид, тазове 
C. II позиція, задній вид, головне 
D. II позиція, передній вид, головне 
E. І позиція, передній вид, тазове 
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27. Вагітна знаходиться в палаті патології. Вагітність II, 38 
тижнів, положення плода повздовжнє, передлежить 
голівка, притиснута до входу в малий таз, II позиція, 
передній вид. Назвіть місце, де найкраще буде 
вислуховуватись серцебиття плода? 
A. Ліворуч нижче пупка 
B. Ліворуч вище пупка 
C. Праворуч вище пупка 
D. Праворуч нижче пупка 
E. Праворуч на рівні пупка 
 

28. До акушерки ФАПу звернулась жінка зі скаргами на 
нудоту, блювання 1 раз на добу, сонливість, затримку 
місячних до 2 місяців. При обстеженні: ціаноз слизової піхви 
та шийки матки. Матка збільшена в розмірі до 8 тижнів, 
м’яка, особливо в області перешийка, під час пальпації 
стала більш щільною, неболюча. Придатки не пальпуються, 
виділення слизові. Вка-жіть ймовірний діагноз: 
A. Фіброміома матки 
B. Гастрит 
C. Вагітність 8 тижнів 
D. Дисфункція яєчників 
E. Позаматкова вагітність 
 

29. При зовнішньому акушерському обстеженні 

першовагітної жінки встановлено: дно матки розміщено 
посередені між пупком і мечеподібним відростком, ВСДМ- 28 
см, ОЖ- 80 см. Серцебиття плода ясне, ритмічне, 140/хв., 
справа нижче пупка. Ваш діагноз: 
A. Вагітність І, 30 тижнів 
B. Вагітність І, 28 тижнів 
C. Вагітність І, 32 тижні 
D. Вагітність II, 26 тижнів 
E. Вагітність І, 24 тижні 
 

30. Вагітна 28 років прийшла на черговий огляд у ж/к. 

Акушерка провела зовнішнє акушерське обстеження 
застосовуючи прийоми Леопольда. Що вона визначила за 
допомогою другого прийому? 
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A. Рівень стояння дна матки 
B. Відношення передлеглої частини до входу в малий таз 
C. Частину плода, що знаходиться у дні матки 
D. Передлежання плода 
E. Положення плода, позицію та вид позиції 
 

31. При обстеженні вагітної акушерка встановила, що спинка 

плоду розташована з лівого боку матки, над входом до 
малого тазу пальпується м’яка, “не чітких” контурів, не 
балотуюча частина плода. Визначте положення, позицію та 
передлежання плоду: 
A. Повздожне положення, друга позиція, головне передлежання 
B. Повздожнє положення, перша позиція, тазове передлежання 
C. Поперечне положення плоду, друга позиція 
D. Повздожне положення, перша позиція, головне передлежання 
E. Повздожне положення, друга позиція, тазове передлежання 

 

32. При зовнішньому акушерському дослідженні повторно 

вагітної визначено: чітке “балотування” голівки плода над 
входом у таз. Який з імовірних методів дослідження було 
використано? 
A. IV прийом 
B. І прийом 
C. ІІІ прийом 
D. ІІ прийом 
E. Аускультація 
 

33. При зовнішньому акушерському дослідженні вагітної 

проведено вислуховування серцебиття плода: ритмічне - 
130 уд/хв., вислуховується праворуч вище пупка. Визначте 
розташування плода в порожнині матки: 
A. Положення поздовжнє, ІІ позиція, передлежання головне 
B. Положення поздовжнє, І позиція, передлежання сідничне 
C. Положення поперечне, ІІ позиція 
D. Положення поздовжнє, ІІ позиція, передлежання 
сідничне 
E. Положення поздовжнє, І позиція передлежання головне 
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34. У вагітної вислуховується серцебиття плода нижче пупка 
справа. Визначити положення, позицію, передлежання 
плода: 
A. Положення плода поперечне, перша позиція,  
передлежача частина відсутня 
B. Положення плода повздовжнє, перша позиція, тазове 
передлежання 
C. Положення плода косе, друга позиція, головне 
передлежання 
D. Положення плода повздовжнє, перша позиція, головне 
передлежання 
E. Положення плода повздовжнє, друга позиція, головне 
передлежання 
 

35. Серцебиття плода прослуховується вище пупка лiворуч. 

Визначте передлежання плода: 
A. Потиличне 
B. Головне 
C. Перше 
D. Тазове 
E. Друге 
 

36. Акушерка при обстеженні вагітної вислуховує серцебиття 
плода на рівні пупка. Визначте положення плода: 
A. Косе 
B. Поперечне 
C. Пряме 
D. Повздовжнє 
E. Перше 
 

37. При дослідженні роділлі четвертим прийомом Леопольда 
встановлено, що пальці можна підвести під голівку і кінчики 
пальців сходяться. Ваш висновок: 
A. Голівка в порожнині малого тазу 
B. Голівка притиснута до входу в малий таз 
C. Голівка над входом в малий таз 
D. Голівка малим сегментом у вході в малий таз 
E. Голівка великим сегментом у вході в малий таз 
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38. При зовнішньому акушерському обстеженні роділлі 
визначено, що голівка розміщена на ширину 4 поперечників 
пальців над симфізом.  Ваш висновок: 
A. Голівка притиснута до входу в малий таз 
B. Голівка малим сегментом у вході в малий таз 
C. Голівка над входом в таз 
D. Голівка в порожнині малого тазу 
E. Голівка великим сегментом у вході в таз 
 

39. При обстеженні вагітної встановлено, що плід має 

повздовжнє положення, голівка притиснута до входу в 
малий таз, спинка палькується зліва, повернута наперед, 
серцебиття вислуховується зліва нижче пупка. Яке 
передлежання, позиції, вид плода: 
A. Головне передлежання, друга позиція, задній вид 
B. Головне передлежання, перша позиція, передній вид 
C. Тазове передлежання, перша позиція, передній вид 
D. Тазове передлежання, друга позиція, передній вид 
E. Поперечне положення 
 

40. Жінка 28 років госпіталізована з регулярною пологовою 
діяльністю. Вагітність перша. При вагінальному дослідженні: 
шийка матки згладжена, відкриття маткового вічка - 6 см, 
стрілоподібний шов в лівому косому розмірі, мале вічко зліва 
і позаду. Голівка малим сегментом у входів малий таз. Яке 
передлежання, позиція, вид: 
A. Потиличне передлежання друга позиція 
B. Потиличне передлежання, друга позиція, задній вид 
C. Сідничне передлежання,передній вид 
D. Потиличне передлежання, перша позиція ,передній вид 
E. Потиличне передлежання, перша позиція, задній вид 
 

41. У вагітної 40 тиж. при огляді зліва від пупка пальпується 
голівка плоду, прослуховується серцебиття до 150 уд./хв.. 
Вкажіть положення плода: 
A. Тазове положення 
B. Поперечне положення, ІІ позиція 
C. Колінне положення 
D. Косе положення, І позиція 
E. Поперечне положення, І позиція 
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42. Де прослуховується серцебиття плода при другій позиції 
тазового передлежання? 
A. Зліва вище пупка 
B. Справа нижче пупка 
C. Справа вище пупка 
D. На рівні пупка 
E. Зліва нижче пупка 
 

43. Акушерка під час проведення зовнішнього обстеження 

першовагітної визначила, що дно матки розташовано на 
середині між мечовидним відростком та пупком, в ділянці 
дна матки пальпується велика частина правильної округлої 
форми, праворуч - дрібні частини плода, над входом в 
малий таз -велика рухома частина. Вказати термін вагітності 
та особливості розташування плода в матці. 
A. 32 тижня вагітності, повздовжнє положення, ІІ позиція, 
головне передлежання 
B. 36 тижнів вагітності, повздовжнє положення, І позиція, 
головне передлежання 
C. 32 тижня вагітності, повздовжнє положення, І позиція 
головне передлежання 
D. 32 тижня вагітності, повздовжнє положення, І позиція, 
тазове передлежання 
E. 40 тижнів вагітності, повздовжнє положення, ІІ позиція, 
тазове передлежання 
 

44. До акушерки ФАПу звернулась вагітна 36 років. Дана 

вагітність п’ята, 30 тижнів. При огляді живіт кулястої форми. 
При зовнішньому акушерському дослідженні виявлено: дно 
матки розміщено на два пальці вище пупка, справа від пупка 
палькується щільна округла частина, зліва- м’якувата, 
неправильної форми. Передлегла частина над входом в 
малий таз не визначається. Серцебиття плода 
вислуховується справа від пупка 136 уд/хв., ясне, ритмічне. 
Ваш попередній діагноз. 
A. Поздовжнє положення плода, ІІ позиція. 
B. Косе положення плода, ІІ позиція 
C. Косе положення плода, І позиція 
D. Поперечне положення плода, І позиція 
E. Поперечне положення плода, ІІ позиція 
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45. При зовнішньому акушерському дослідженні 
встановлено: живіт має поперечно овальну форму, у лівій 
бічній стороні матки палькується кругла, щільна, балотуюча 
частина плода, у правій - об’ємна, м’якувата частина плода, 
що не балотує. Серцебиття плода чітко прослуховується на 
рівні пупка. Назвіть положення, позицію  та  передлежання 
плода ? 
A. Косе положення, I позиція, передлегла частина  відсутня 
B. Повздовжнє положення, II позиція, тазове передлежання 
C. Поперечне положення, I позиція, передлегла частина 
відсутня 
D. Повздовжнє положення, I позиція, головне передлежання 
E. Поперечне положення, II позиція, передлегла частина 
відсутня 
 

46. Акушерка ФАП проводить зовнішнє акушерське 

дослідження. Визначить положення та позицію плоду, якщо 
спинка плоду пальпується по лівому ребру матки: 
A. Поздовжнє положення, 1 позиція 
B. Поздовжнє положення, 2 позиція 
C. Поперечне положення, 2 позиція 
D. Поперечне положення, 1 позиція 
E. Косе положення, 1 позиція 
 

47. Акушерка ЖК проводить прийоми Леопольда, що можно 

визначити 3 прийомом Леопольда? 
A. Предлежання плоду та відношення його до 1 площини 
B. Вид позиції плоду 
C. Положення плоду 
D. Членорозташування плоду 
E. Вставляння плоду 
 

48. Акушерка під час пальпації визначила на дні матки 
велику, щільну, округлу, балотуючу частину плоду. Над 
входом у малий таз - рухома, чимала, неправильної форми, 
не балотуюча частина плоду. Зазначте передлежання 
плоду: 
A. Головне 
B. Ножне 
C. Змішане 
D. Тазове 
E. Розгинальне 
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Левицького. Відповіді: 
 

1) - A; 

2) - E; 

3) - C; 

4) - C; 

5) - B; 

6) - D; 

7) - C; 

8) - B; 

9) - E; 

10) - E; 

11) - E; 

12) - D; 

13) - A; 

14) - C; 

15) - C; 

16) - E; 

17) - B; 

18) - D; 

19) - C; 

20) - A; 

21) - A; 

22) - B; 

23) - E; 

24) - D; 

25) - D; 

26) - A; 

27) - D; 

28) - C; 

29) - C; 

30) - E; 

31) - B; 

32) - C; 

33) - D; 

34) - E; 

35) - D; 

36) - B; 

37) - C; 

38) - A; 

39) - B; 

40) - E; 

41) - E; 

42) - C; 

43) - D; 

44) - E; 

45) - C; 

46) - A; 

47) - A; 

48) – D. 

 


