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    1. При народженні дитини на 40 тижні вагітності 

проводиться комплекс заходів І туалет новонародженого. 
Оцінка за шкалою Апгар 1 хв. - 9 балів, 5 хв. - 10 балів. 
Визначте черговість проведення зважування 
новонародженої дитини: 
A. Після контакту ”шкіра-до-шкіри” 
B. Перед контактом ”шкіра-до-шкіри” 
C. Через 5 хвилин після народження 
D. Через 2 години після народження 
E. Відразу після народження 
 

2. Акушерка у новонародженої дівчинки виявила 
крововилив на голові, який не виходить за межі однієї 
кістки, не пульсує, не болить. Що з дитиною? 
A. Пухирчатка новонародженого 
B. Внутрішньочерепна пологова травма 
C. Водянка мозку 
D. Пологова пухлина 
E. Кефалогематома 
 

3. Народився плід вагою - 2800,0 г; довжиною - 50 см, крик 
гучний, шкіра рожева. Які ознаки характерні для 
доношеного плоду? 
A. Шкіра білого забарвлення 
B. Маса тіла 2000 г 
C. Тім’ячка на голові  дитини закриті 
D. Зріст 50 см 
E. Шкіра вкрита пушком 
 

4. Оцінити стан новонародженої дитини за шкалою Апгар, 
якщо серцебиття плоду 120/хв., дихання глибоке, рефлекси 
жваві, м’язовий тонус добрий, шкіра рожева: 
A. 10 балів 
B. 1-2 бали 
C. 8-9 балів 
D. 6 балів 
E. 12 балів 
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5. Де у плода знаходиться чиста артеріальна кров: 
A. У вені пуповини 
B. У стегновій артерії 
C. У черевному відділі аорти 
D. У легенях плода 
E. У печінковій вені 
 

6. В жіночу консультацію звернулась вагітна з доношеною 

вагітністю: положення плода поздовжнє, головне 
передлежання, голівка притиснута до входу в малий таз. 
ОЖ - 100 см, ВСДМ - 35 см. Визначте передбачувану масу 
плода по формулі Лєбєдєва: 
A. 4000 г 
B. 2800 г 
C. 4500 г 
D. 2500 г 
E. 3500 г 
 

7. Коли доцільно прикласти новонародженого до грудей 

після фізіологічних пологів? 
A. Через 12 годин після пологів 
B. У перші 2 години після пологів 
C. Одразу після початку лактації 
D. Одразу після пологів 
E. У першу добу після пологів 
 

8. Фетопатія - це? 

A. Внутрішньоутробне ураження сформованих органів і 
систем плода 
B. Спонтанні мутації статевих клітин 
C. Захворювання, що виникає у перші 3 місяці вагітності 
D. Водянка голови 
E. Дія хімічних речовин 
 

9. Надмірно довгою вважають пуповину довжиною: 
A. понад 60 см 
B. 30 - 40 см 
C. Понад 80 см 
D. 40 - 50 см 
E. 50 - 60 см 
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10. На передлеглій голівці пальпується сполучнотканинна 
пластинка трикутної форми, де сходиться три шва. Яке 
тім’ячко пальпується: 
A. Бокове заднє тім’ячко 
B. Мале тім’ячко 
C. Велике тім’ячко 
D. Бокове переднє тім’ячко 
E. Мале переднє тім’ячко 
 

11. Які судини проходять у пуповині: 

A. 2 вени 1 арт. 
B. 2 арт. 1 вена 
C. 2 арт. 2 вени 
D. 3 вени 1 арт. 
E. 1 арт. 4 вени 
 

12. В якому випадку найбільш ймовірний розвиток 
гемолітичної хвороби у новонародженого: 
A. Мати Rh+ чоловіка  Rh+ 
B. Мати Rh- плід  Rh+ 
C. Мати Rh+ плід Rh+ 
D. Мати Rh+ плід  Rh- 
E. Мати Rh- чоловіка  Rh- 
 

13. Визначили, що відстань від волосистої частини лоба  до 

підпотиличної  ямки становить 10,5 см. Який це розмір 
голівки і чому дорівнює обвід голівки за цим розміром? 
A. вертикальний  розмір,обвід - 33 см 
B. великий косий розмір,обвід - 40 см 
C. малий косий розмір,обвід - 32 см. 
D. прямий  розмір,обвід - 34 см 
E. середній косий розмір,обвід - 33 см. 
 

14. Акушерка приймає пологи в передньому виді 

потиличного передлежання. Яким  розміром прорізується 
голівка плода в даному випадку і чому   дорівнює обвід 
голівки за цим розміром? 
A. прямий  розмір -12 см., обвід - 34 см 
B. вертикальний  розмір - 9,5 см., обвід - 33 см 
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C. малий косий розмір - 9,5 см., обвід - 32 см. 
D. середній косий розмір -10,5 см., обвід - 33 см. 
E. великий косий розмір - 13,5 см, обвід - 36-40 см 
 

15. Роділля 25 років в терміні вагітності 39-40 тижнів 

звернулась до пологового будинку з потужною діяльністю  
При  дослідженні встановлено, що голівка прорізується 
відстанню між підпотиличною ямкою та переднім кутом 
великого тім'ячка. Яким розміром народиться голівка плода? 
A. Відвіслим 
B. Прямим 
C. Середнім косим 
D. Малим косим 
E. Великим косим 
 

16. Першовагітна 19 років в терміні 39-40 тижнів, перейми 

регулярні на протязі 8 годин, відкриття шийки матки до 8 
см, голівка середнім косим розміром в косому розмірі 
широкою частини тазу. Вказати орієнтири розміру, яким 
народиться голівка плода 
A. підборіддя та велике тім'ячко 
B. підборіддя та потилочний горб 
C. підпотилочна ямка та межа волосистої частини голови 
D. підпотилочна ямка та велике тім'ячко 
E. перенісся та потилочний горб 
 

17. Молода подружня пара, яка планує народження дитини 

цікавиться першим  критичним періодом під час вагітності. 
На який день проходить імплантація зародка в порожнину 
матки? 
A. 7-8 
B. 8-9 
C. 10-11 
D. 11-12 
E. 9-10 
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18. Молода подружня пара, яка планує народження дитини, 
цікавиться в якому терміні вагітності необхідно стати на 
облік в жіночу консультацію. Дайте правильну пораду. 
A. Одразу після останньої менструації 
B. Після першого відчуття руху плода 
C. У 12-14 тижнів 
D. У 12 тижнів 
E. До 12 тижнів 
 

19. Народилась доношена дитина. Акушерка проводить 
антропометрію. Чому дорівнює малий косий розмір голівки? 
A. 12 см 
B. 11 см 
C. 9,5 см 
D. 10 см 
E. 13 см 
 

20. У доношеного новонародженого було виміряно відстань 
від надперенісся до потиличного горба - 12 см. Окружність 
голівки становить 34 см. Вкажіть розмір за яким 
проводилось вимірювання: 
A. Середній косий розмір 
B. Прямий розмір 
C. Малий косий розмір 
D. Вертикальний розмір 
E. Великий косий розмір 
 

21. На якому етапі визначається стать майбутньої дитини: 

A. Бластоцисти 
B. На 5-6 тижні вагітності 
C. У момент запліднення 
D. Зиготи 
E. Морули 
 

22. На якому етапі розвитку плодового яйця відбувається 

імплантація: 
A. Бластоцисти 
B. Запліднення 
C. Фатули 
D. Зиготи 
E. Морули 
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23. З якого терміну вагітності зародок називають плодом: 
A. 6 тижнів 
B. 10 тижнів 
C. 8 тижнів 
D. 3 тижні 
E. 4 тижні 
 

24. Акушерка проводить огляд та пальпацію черепа 
новонародженого. Вкажіть між якими кістками розташоване 
велике тім’ячко. 
A. Однією потиличною і двома тім’яними 
B. Двома лобовими і  однією потиличною 
C. Двома скроневими і двома тім’яними 
D. Двома лобовими і двома тім’яними 
E. Двома лобовими і двома скроневими 
 

25. Де відбувається процес запліднення? 
A. В інтерстиціальній частині маткової труби. 
B. В цервікальному каналі. 
C. В ампулярній  частині маткової труби. 
D. В порожнині матки. 
E. В істмічній  частині маткової труби. 
 

26. Вагітна 28 років з’явилася на черговий прийом в жіночу 
консультацію в терміні 34-35 тижнів. Під час пальпації 
живота за допомогою прийомів Леопольда акушерка 
запідозрила багатоводдя. Назвіть оболонку плідного яйця, 
яка виробляє навколоплідні води. 
A. Хоріон 
B. Амніон 
C. Децидуальна оболонка 
D. Трофобласт 
E. Мезенхіма 
 

27. Роділля 25 років знаходиться в ІІ періоді термінових 

пологів. Вкажіть, як називається зміна форми голівки  плода  
при проходженні його через пологові шляхи. 
A. Родова пухлина 
B. Кефалогематома 
C. Конфігурація голівки 
D. Біомеханізм пологів 
E. Деформація голівки 
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28. В якій частині маткової труби, як правило, відбувається 
запліднення яйцеклітини? 
A. В ділянці між перешийком і ампулярною частиною 
B. В ділянці труби зразу після виходу із матки 
C. В перешийковій 
D. В інтерстиціальній 
E. В ампулярній 
 

29. Який гормон виявляється в сечі тестом на вагітність? 
A. Прогестерон 
B. Хоріонічний гонадотропін 
C. Гестоген 
D. Андроген 
E. Фолікулін 
 

30. Який з розмірів голівки плода є найбільшим? 

A. Середній косий розмір 
B. Прямий розмір 
C. Великий поперечний розмір 
D. Великий косий розмір 
E. Вертикальний розмір 
 

31. Ви акушерка ЖК, проводите бесіду із вагітною про 

запобігання розвитку вроджених вад плода. На що слід 
наголосити в даній ситуації? 
A. відмова від куріння та вживання алкоголю 
B. перебування на свіжому повітрі 
C. догляд за молочними залозами 
D. повноцінний сон, не менше 8 год. 
E. заняття гігієнічною гімнастикою 
 

32. При внутрішньому акушерському дослідженні роділлі 
виявлено: крижова западина цілком заповнена голівкою 
плода, пальпується тільки нижній край лона, сідничні горби 
і куприк. Стрілоподібний шов у правому косому розмірі 
ближче до прямого. В якій площині малого тазу знаходиться 
голівка плода. 
A. Вузькій частині промежини малого тазу 
B. Малим сегментом у вході в малий таз 
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C. У виході з таза 
D. Широкій частині порожнини малого тазу 
E. Над входом в малий таз 
 

33. Вагітна жінка 25-ти років звернулась в жіночу 

консультацію в терміні вагітності 7 місяців (28 тижнів) для 
планового обстеження. Положення плода поздовжнє, І 
позиція, передній вид. Визначте довжину плода за 
формулою Гаазе: 
A. 45 см 
B. 30 см 
C. 49 см 
D. 35 см 
E. 40 см 
 

34. Роділлі 31 року під час проведення обстеження в 

першому періоді пологів встановлено, що голівка плода 
нерухома, більша частина її міститься над входом до тазу, 
невеликий сегмент голівки нижче від площини входу в таз. 
вказати положення голівки відносно площини тазу 
A. Голівка над входом до малого тазу 
B. Голівка у вході в малий таз великим сегментом 
C. Голівка в широкій частині порожнини малого тазу 
D. Голівка в вузький частині порожнини тазу 
E. Голівка у вході малий таз малим сегментом 
 

35. Роділля 20 років І період пологів.. Перейми слабкі. 

Голівка прижата до входу малого тазу. При піхвовому 
дослідженні встановлено асінклитичне вставлення голівки. 
Охарактеризувати дану особливість розташування голівки. 
A. Мале тім'ячко на однаковій відстані від мису та крижів 
B. Сагітальний шов на однаковій відстані від симфізу та 
крижів 
C. Сагітальний шов знаходиться ближче до симфізу або 
крижів 
D. Велике тім'ячко на однаковій відстані від мису та крижів 
E. До входу малого тазу звернена потилиця 
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36. Мінімальна маса доношеного плоду: 
A. 2400 гр 
B. 2700 гр 
C. 2800 гр 
D. 2300 гр 
E. 3000 гр 
 

37. При внутрішньому дослідженні встановлено, що 

предлегла голівка спереду, ближче до лона пальпується 
мале тім’ячко, стрілоподібний шов в правому косому розмірі, 
кістки черепа помірно заходять одна за одну. Яка ступінь 
конфігурації голівки: 
A. кульова 
B. ІІ 
C. ІV 
D. І 
E. ІІІ 
 

38. Маса доношеної дитини досягає: 

A. понад 2500г 
B. до 3,000г 
C. понад 1,500г 
D. до 3,500г 
E. понад 2000г 
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1) - A; 

2) - E; 

3) - D; 

4) - A; 

5) - A; 

6) - E; 

7) - D; 

8) - A; 

9) - A; 

10) - B; 

11) - B; 

12) - B; 

13) - E; 

14) - C; 

15) - D; 

16) - C; 

17) - A; 

18) - E; 

19) - C; 

20) - B; 

21) - C; 

22) - A; 

23) - C; 

24) - D; 

25) - C; 

26) - B; 

27) - C; 

28) - E; 

29) - B; 

30) - D; 

31) - A; 

32) - A; 

33) - D; 

34) - E; 

35) - C; 

36) - B; 

37) - B; 

38) – A.

  


