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1. Вагітна 28-ми років звернулася в приймальне
відділення пологового будинку. Строк вагітності 38-39 
тижнів. Яка з перелічених ознак свідчить про початок 
пологів? 
A. притиснення передлеглої частини плода до входу в таз
B. регулярні скорочення м’язів матки
C. тупий біль у ділянці крижів
D. виділення з піхви тягучого слизового секрету
E. нерегулярний  біль у нижній частині живота

2. Роділля 20 років, знаходиться в індивідуальному
пологовому залі. При піхвовому обстеженні: шийка матки
згладжена, розкриття її до 8 см., плодовий міхур цілий,
передлегла частина голівка. Вкажіть який період пологів?
A. Перший період пологів
B. Третій період пологів
C. Другий період пологів
D. Ранній післяпологовий період
E. Прелімінарний період

3. Вагітна 23 роки в терміні 40 тижнів, перейми по 20-30
секунд через 4-5хвилин, передлегла частина малим
сегментом в порожнині малого тазу, серцебиття плода
140/хв. Під час однієї з переймів відішли світлі навколоплідні
води. Яка тактика акушерки в даному випадку?
A. Виміряти висоту стояння дна матки
B. Стежити за динамікою переймів
C. Підготуватися до стимуляції пологової діяльності
D. Провести зовнішнє акушерське обстеження
E. Провести вагінальне дослідження

4. Акушерка при аналізуванні партограми визначає, що час
відкриття шийки матки у повторнонароджуючої швидше в
порівняні з першовагітної. Яким механізмом відкриття
шийки матки у першовагітної це обумовлено?
A. В залежності від медикаментозного забезпечення
B. Спочатку шийка матки згладжується, потім розкривається
внутрішній зів, слідом зовнішній
C. В кожному випадку по різному
D. Спочатку розкривається зовнішній, слідом внутрішній зів,
E. Згладжування та розкриття відбувається одночасно
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5. У першовагітної  24 років з початку регулярних переймів 
минуло 4 години, АТ 120/80, положення плода повздовжнє, 
головне передлежання, серцебиття 130/хв. При піхвовому 
дослідженні шийка матки скорочена до 1,5 см, відкриття 2 
см. Плідний міхур цілий, напружений. Голівка плоду 
притиснута до входу в малий таз. У якому періоді пологів 
знаходиться роділля? 
A. Фізіологічний прелімінарний період 
B. І період активна фаза 
C. Передвісники пологів 
D. Патологічний прелімінарний період 
E. І період латентна фаза 
 

6. Роділля 25 років. Вагітність перша, 40 тижнів. Жінка 

перебуває у пологовому залі. Яким чином медсестра 
повинна спостерігати за розвитком переймів у роділлі? 
A. Покласти руку на дно матки 
B. Підрахувати частоту дихання у роділлі 
C. Виміряти пульс у роділлі 
D. Проводити аускультацію серцебиття плода 
E. Виміряти артеріальний тиск у роділлі 
 

7. Скільки існує критеріїв оцінювання ступеня зрілості шийки 
матки за шкалою Бішопа: 
A. 3 
B. 7 
C. 4 
D. 5 
E. 6 
 

8. Початком І-го періоду пологів слід вважати: 

A. Повне розкриття шийки матки 
B. Розкриття шийки матки до 8 см 
C. Розкриття шийки матки до 3 см 
D. Початок регулярної пологової діяльності 
E. Вилиття навколоплідних вод 
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9. Скільки ступенів зрілості шийки матки виділяють за 
шкалою Бішопа: 
A. 1 
B. 4 
C. 2 
D. 3 
E. 5 
 

10. Визначте початок першого періоду пологів. 
A. Регулярні перейми. 
B. Повне розкриття шийки матки. 
C. Розкриття шийки матки на 6 см. 
D. Відходження навколоплідних вод. 
E. Нерегулярні перейми. 
 

11. Що відбувається в першому періоді пологів? 
A. Розкриття шийки матки. 
B. Зганяння плода. 
C. Відшарування плаценти. 
D. Відшарування і народження плаценти. 
E. Народження плаценти. 
 

12. Роділля 21 років поступила в пологове відділення у І 
періоді пологів. Вкажіть один із сучасних принципів ведення 
пологів відповідно до новітніх перинатальних технологій. 
A. Знеболювання пологів 
B. Контроль за станом роділлі 
C. Повна санітарна обробка роділлі 
D. Контроль за станом плода 
E. Партнерські пологи 
 

13. Роділля К., 40 тижнів вагітності, поступила у пологове 

відділення зі скаргами на відходження навколоплідних вод 
при розкритті шийки матки на 4 см. Про яке відходження 
вод йде мова? 
A. Попереднє 
B. Раннє 
C. Пізнє 
D. Передчасне 
E. Вчасне 
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14. Яка нормальна тривалість пологів у роділлі, яка 
народжує вперше? 
A. Від 6 до 18 годин 
B. Більше 24 годин 
C. До 5 годин 
D. 4-6 годин 
E. 2-3 години 
 

15. У відділення патології поступила вагітна для підготовки 
до пологів, строк вагітності 39 тижнів. Виберіть, яка ознака 
відноситься до провісників пологів: 
A. Виділення слизового секрету  із шийки матки 
B. Підвищення АТ 
C. Набряки 
D. Блювання 
E. Кровотеча 
 

16. Коли відбувається вчасне вилиття навколоплодових вод? 
A. при розкритті шийки матки на 4-5 см 
B. до появи регулярної пологової діяльності 
C. при повному чи майже повному розкритті шийки матки 
D. плідний міхур виконав свою функцію і стає перешкодою 
E. під час регулярної пологової діяльності 
 

17. Яка акушерська тактика при відходженні 

навколоплодових вод у першому періоді пологів? 
A. провести катетеризацію сечового міхура 
B. змінити підкладну пелюшку 
C. перевести роділлю у пологовий зал 
D. провести внутрішнє акушерське дослідження 
E. провести зовнішнє акушерське дослідження 
 

18. Ви працюєте акушеркою. Вам потрібно накрити у 

пологовій залі стерильний стіл після обробки його методом: 
A. дворазового протирання відповідним дезінфекційним розчином 
B. одноразового протирання 2% розчином натрію гідрокарбонату 
C. кварцування протягом  30 хв. 
D. одноразового протирання 3% розчином пероксиду водню; 
E. дворазового протирання мийним розчином 
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19. У першовагітної в терміні вагітності 38-ми тижнів 3 
години тому почалися перейми, через 10 хвилин по 30-35 
секунд. Положення плода поздовжнє, головне 
передлежання. Навколоплідні води не виливались. У якому 
періоді пологів перебуває роділля? 
A. Передвісники пологів 
B. Загроза передчасних пологів 
C. Третій період 
D. Другий період 
E. Перший період 
 

20. В пологову палату поступила впершенароджуюча 26-ти 
років. Вкажіть нормальну тривалість латентної фази 
першого періоду пологів: 
A. 30 хвилин 
B. 5-6 годин 
C. До 2 годин 
D. Не більше 8 годин 
E. 1-2 години 
 

21. Роділля 24 років поступила в пологове відділення в кінці 

першого періоду пологів. Які ознаки вказують на його 
завершення? 
A. Народження посліду 
B. Відкриття шийки матки на 2 см 
C. Народження плоду 
D. Повне відкриття шийки матки 
E. Періодичний ниючий біль 
 

22. В пологовий будинок поступила вагітна в терміні 
вагітності 40 тижнів зі скаргами на тягнучий біль в попереку 
і регулярні болючі перейми. Які методи знеболювання 
пологів може застосувати акушерка? 
A. Застосувати методи дії на рефлексогенні зони 
B. Застосувати інгаляцію закису азоту 
C. Застосувати анальгетики 
D. Застосувати спазмолітики 
E. Застосувати гіпотензивні засоби 
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23. У роділлі, при піхвовому обстеженні, шийка матки 
згладжена, розкриття 6 см, плодовий міхур відсутній, 
передлегла частина сідниці плоду. Вкажіть період пологів: 
A. ІІ період пологів 
B. Післяпологовий період 
C. Провісники пологів 
D. І період пологів 
E. ІІІ період пологів 
 

24. В якій послідовності відбувається розкриття шийки матки 

у першонароджуючої: 
A. Згладжування шийки матки, розкриття зовнішнього вічка, 
розкриття внутрішнього вічка 
B. Згладжування шийки матки, розкриття внутрішнього 
вічка, розкриття зовнішнього вічка 
C. Зовнішнє вічко розкривається одночасно з внутрішнім 
D. Розкриття внутрішнього вічка, згладжування шийки 
матки, розкриття зовнішнього вічка 
E. Розкриття зовнішнього вічка, розкриття внутрішнього 
вічка, згладжування шийки матки 
 

25. Скільки періодів пологів розрізняють: 

A. Один 
B. П’ять 
C. Три 
D. Чотири 
E. Два 
 

26. У першовагітної в терміні вагітності 38 тижнів 3 години 

тому почалися перейми, через 10 хвилин по 30-35 секунд. 
Положення плода поздовжнє, головне передлежання. 
Навколоплідні води не виливались. У якому періоді пологів 
перебуває роділля? 
A. Загроза передчасних пологів 
B. Перший період 
C. Передвісники пологів 
D. Другий період 
E. Третій період 
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27. Перший період пологів називається: 
A. Послідовий період 
B. Період згинання 
C. Період розкриття 
D. Ранній період 
E. Прелімінарний період 
 

28. Як називають жінку яка народжує? 
A. Мати 
B. Роділля 
C. Хвора 
D. Породілля 
E. Вагітна 
 

29. Пологи - другі. Вилиття навколоплідних вод - дві години 

потому, відкриття шийки матки 7-8 см. Визначте період 
пологів: 
A. Післяродовий період 
B. Період розкриття шийки матки 
C. Латентний період 
D. Період зганяння 
E. Ранній період 
 

30. Коли у нормі виливаються навколоплідні води? 
A. При повному розкритті шийки матки 
B. У І періоді пологів 
C. У ІІ періоді пологів 
D. У ІІІ періоді пологів 
E. До пологів 
 

31. У пологовий будинок госпіталізовано вагітну. Що 
свідчить про початок у неї пологів? 
A. Головний біль 
B. Регулярні перейми 
C. Вилиття навколоплідних вод 
D. Опущення дна матки 
E. Відходження слизової пробки 
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32. Роділля поступає в пологовий стаціонар. Який документ 
повинна оформити акушерка в приймальному відділенні? 
A. Індивідуальна карта вагітної 
B. Обмінна карта вагітної 
C. Історія пологів 
D. Медична карта стаціонарного хворого 
E. Карта диспансерного спостереження 
 

33. Як документально відображає акушерка перебіг та 
ведення пологів? 
A. Графічно на партограмі 
B. Письмово в історії пологів 
C. У вигляді стовпчиків на температурному листі 
D. Письмово в тестах рухів плода 
E. Графічно на гравідограмі 
 

34. Акушерка ЖК проводить заняття  з безпечного 

материнства та батьківства та інформує слухачів про 
періоди пологів. Перечисліть їх назви: 
A. Прелімінарний, розкриття, послідовий 
B. Провісники, розкриття, зганяння 
C. Розкриття, зганяння, післяпологовий 
D. Розкриття, зганяння, послідовий 
E. Прелімінарний, зганяння, послідовий 
 

35. Вагітна 26 років звернулась до акушерки пологового 

будинку зі скаргами на ниючі болі в ділянці крижів, 
нерегулярні, короткочасні скорочення матки. Вагітність 
перша 37-38 тижнів. Дані піхвового дослідження : шийка 
матки до 2 см відхилена до заду, зовнішнє вічко закрите. 
Ваш попередній діагноз: 
A. Вагітність І, 37-38 тиж., провісники пологів 
B. Вагітність І, 37-38 тиж. 
C. Вагітність І, 37-38 тиж., пологи І, І період, латентна фаза 
D. Вагітність І, 37-38 тиж., пологи І, ІІ період пологів 
E. Вагітність І, 37-38 тиж., пологи І, І період, активна фаза 
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36. Повторновагітна 30 років з доношеною вагітністю 
жаліється на відходження навколоплідних вод. Пологової 
діяльності немає. Голова плода притиснута до входу в 
малий таз. Серцеві тони ясні, ритмічні - 132 уд/хв. Яке 
дослідження слід виконати для складання плану ведення 
пологів: 
A. Провести зовнішнє акушерське дослідження 
B. Виміряти висоту стояння дна матки 
C. Виміряти обвід променево-зап’ясткового суглоба 
D. Провести піхвове дослідження 
E. Виміряти окружність живота 
 

37. Першовагітна 21 року госпіталізована в пологовий 

будинок з активною родовою діяльністю, що почалась 4 
години тому. Перейми по 30-35 секунд через 5-7 хвилин, 
середньої сили. Піхвове дослідження: шийка матки 
згладжена, вкорочена до 1 см, розкриття до 5 см. Ваш 
попередній діагноз: 
A. Вагітність І, пологи І, І період, активна фаза 
B. Вагітність І, пологи І, І період, латентна фаза 
C. Вагітність І, 37-38 тиж. 
D. Вагітність І, провісники пологів 
E. Вагітність І, 37-38 тиж., пологи І, І період пологів 
 

38. Повторнородяча перший період пологів триває 6 годин. 

Через 15 хвилин після піхвового дослідження злились 
прозорі навколоплідні води у помірній кількості. Ваші 
першочергові дії: 
A. Провести піхвове дослідження 
B. Провести аускультацію серцебиття плода 
C. Провести пальпацію живота 1 та 2 прийомами 
D. Провести пальпацію живота роділлі 3 та 4 прийомами 
E. Провести профілактику дистресу плода 
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39. При внутрішньому дослідженні встановлено, що 
предлегла голівка спереду, ближче до лона палькується 
мале тім’ячко, стрілоподібний шов в правому косому розмірі, 
кістки черепа помірно заходять одна за одну. Яка ступінь 
конфігурації голівки: 
A. ІІ 
B. І 
C. ІІІ 
D. Нульова 
E. ІV 
 

40. При внутрішньому акушерському дослідженні 
встановлено, що нижній полюс голівки знаходиться на рівні 
інтерспінальної лінії. Яка ступінь встановлення голівки: 
A. В порожнині таза 
B. Малим сегментом у входа в малий таз 
C. Великим сегментом у входа в малий таз 
D. Голівка в вузькій частині 
E. Голівка в площині виходу 
 

41. Роділля 25 років поступила в акушерську клініку з 

активною пологовою діяльністю. Який із перерахованих 
методів інструментального дослідження застосовується під 
час вагітності та в пологах? 
A. Зондування матки 
B. Біопсія 
C. Огляд шийки матки за допомогою дзеркал 
D. Проба з кульковими щипцями 
E. Гістерографія 
 

42. Акушерка заповнює партограму у першому періоді 

пологів. Які основні компоненти партограми? 
A. Стан плоду, стан жінки, протікання пологів 
B. Протікання пологів, серцебиття плоду 
C. Стан роділлі, серцебиття плоду 
D. Температура, пульс, АТ роділлі 
E. Скорочення матки, серцебиття плоду 
 



Пологи. І період пологів 

43. Роділля 19 років поступила в пологове відділення через 
2 години після появи регулярних перейм. Вкажіть апаратний 
метод реєстрації скорочень матки. 
A. Фетоскопія 
B. Амніоцентез 
C. Токографія 
D. Амніоскопія 
E. Кордоцентез 
 

44. Акушерка проводить аускультацію плода. Яка частота 

серцебиття плода при задовільному стані під час пологів? 
A. 100-180 уд\хв 
B. 140-160 уд/хв 
C. 110-180 уд\хв 
D. 120-130 уд/хв 
E. 120-140 уд/хв 
 

 

Пологи. І період пологів. Відповіді: 
 

1) - B; 

2) - A; 

3) - E; 

4) - B; 

5) - E; 

6) - A; 

7) - D; 

8) - D; 

9) - D; 

10) - A; 

11) - A; 

12) - E; 

13) - B; 

14) - A; 

15) - A; 

16) - C; 

17) - D; 

18) - A; 

19) - E; 

20) - D; 

21) - D; 

22) - A; 

23) - D; 

24) - D; 

25) - C; 

26) - B; 

27) - C; 

28) - B; 

29) - B; 

30) - A; 

31) - B; 

32) - C; 

33) - A; 

34) - D; 

35) - A; 

36) - D; 

37) - A; 

38) - A; 

39) - A; 

40) - C; 

41) - C; 

42) - A; 

43) - C; 

44) - C. 

  

 


