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1. Через 5 годин від початку пологової діяльності при 

піхвовому дослідженні визначається: відкриття шийки  
матки до 3 см, передлежить голівка, притиснута  до входу в 
малий таз. Стрілоподібний шов у поперечному розмірі входу 
в малий таз, мале тім’ячко зліва, збоку. Про який момент 
біомеханізму пологів йде мова? 
A. V момент - додаткове згинання голівки 
B. II момент - внутрішній поворот голівки 
C. I момент - згинання голівки 
D. IV момент - внутрішній поворот плечиків 
E. III момент - розгинання голівки 
 

2. Першовагітна 28 років.  Другий період пологів, акушерка 

надає допомогу. Що повинна зробити акушерка після 
утворення  точки фіксації між підпотиличною ямкою та 
нижнім краєм симфізу? 
A. Допомогти звороту тулуба 
B. Заборонити роділля натужуватися 
C. Попередити розгинання голівки 
D. Провести запозичення тканин промежини 
E. Захищати промежину 
 

3. Роділля 20 років, перші пологи своєчасні. При 

внутрішньому акушерському дослідженні: шийка матки 
згладжена, розкриття маткового вічка повне, плідний міхур 
відсутній, передлежить голівка плода, великим сегментом у 
площині входу в малий таз. Мале тім'ячко зліва ближче до 
симфізу, стріловидний шов в правому косому розмірі. 
Вказати який момент біомеханізму відбувається? 
A. Згинання голівки 
B. Розгинання голівки 
C. Внутрішній зворот голівки 
D. Додаткове вгинання голівки 
E. Внутрішній зворот тулуба 
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4. Голівка плода має доліхоцефалічну форму, в потиличній 
ділянці визначається пологова пухлина, розташована між 
великим та малим тім'ячком.  Який біомеханізм пологів 
відбувається в даному випадку? 
A. Лобне передлежання 
B. Передній вид потиличного передлежання 
C. Задній вид потиличного передлежання 
D. Передньоголовне передлежання 
E. Лицьове передлежання 
 

5. При задньому виді потиличного передлежання точка 

фіксації: 
A. Межа волосистої частини потилиці 
B. Верхня щелепа 
C. Перенісся 
D. Підпотилична ямка 
E. Межа волосистої частини лоба 
 

6. 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. Над входом в малий таз 
B. Малим сегментом у вході в малий таз 
C. У виході з таза 
D. Вузькій частині промежини малого тазу 
E. Широкій частині порожнини малого тазу 
 

7. Пологова діяльність 6 годин. При піхвовому дослідженні 

визначається: відкриття шийки матки до 3 см, передлежить 
голівка притиснута до входу в малий таз. Стрілоподібний 
шов в поперечному розмірі тазу, мале тім'ячко зліва, збоку. 
Про який момент біомеханізму пологів йде мова: 
A. Додаткове згинання голівки 
B. Розгинання голівки 
C. Внітрішній поворот плечиків 
D. Згинання голівки 
E. Внутрішній поворот голівки 
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8. Тривалість другого періоду пологів становить: 
A. 1-2 години 
B. Більше 2 годин 
C. До 1 години 
D. 30-45 хвилин 
E. 15-20 хвилин 
 

9. Акушерка-практикантка разом з лікарем веде ІІ період 

пологів. З метою контролю стану плода, як часто вона 
повинна вислуховувати серцебиття плода? 
A. В паузах після кожної потуги 
B. Через кожних 5 хв. 
C. Через кожних 15 хв. 
D. Під час кожної потуги 
E. Під час прорізування голівки 
 

10. 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 у вході в малий таз великим сегментом 
B. Голівка у вході малий таз малим сегментом 
C. Голівка в вузький частині порожнини тазу 
D. Голівка над входом до малого тазу 
E. Голівка в широкій частині порожнини малого тазу 
 

11. У роділлі 20 років з’явилися потуги. З якого моменту 
необхідно надавати акушерську допомогу при головному 
передлежанні плода? 
A. З моменту врізування голівки плода. 
B. З моменту розгинання голівки плода. 
C. З моменту прорізування голівки плода. 
D. З моменту повного розкриття шийки матки. 
E. З моменту народження голівки плода 
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12. У  роділлі при внутрішньому акушерському дослідженні 
визначили повне розкриття шийки матки. Вкажіть на скільки 
сантиметрів  розкриття шийки  матки вважається повним: 
A. 6-7 см 
B. 15-16 см 
C. 10-12 см 
D. 13-14 см 
E. 8-9 см 
 

13. Скільки кроків теплового ланцюжка ви знаєте: 

A. 10 
B. 9 
C. 5 
D. 11 
E. 15 
 

14. Ви акушерка пологового залу. Що ви проведете після 
народження дитини з метою дотримання правил "теплового 
ланцюжка"? 
A. ретельно видалите залишки пологової змазки 
B. туге сповивання 
C. купання новонародженого 
D. негайне обсушування дитини 
E. антропометрію новонародженого 
 

15. Ви акушерка, приймаєте пологи в терміні 39-40 тиж. Яка 

оптимальна температура навколишнього середовища 
повинна бути в пологовому залі? 
A. 18°С 
B. 28°С 
C. 20°С 
D. 23°С 
E. 25°С 
 

16. Роділля 19 років народила живу доношену дівчинку. 

Визначте інтервал часу, який необхідний для здійснення 

контакту “шкіра до шкіри” з метою колонізації 

новонародженого материнською мікрофлорою. 
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A. 15 хвилин 
B. 2 години 
C. 5 хвилин 
D. 1 годину 
E. 30 хвилин 
 

17. Назвіть третій момент біомеханізму пологів при 

передньому виді потиличного передлежання: 
A. Згинання голівки 
B. Внутрішній поворот голівки потилицею до лона 
C. Внутрішній поворот голівки потилицею до крижів 
D. Додаткове згинання 
E. Розгинання голівки 
 

18. При передньому виді потиличного передлежання голівка 

прорізується: 
A. Вертикальним косим розрізом 
B. Середнім косим розріром 
C. Великим косим розміром 
D. Прямим косим розрізом 
E. Малим косим розміром 
 

19. Що являється провідною точкою при передньому виді 

потиличного передлежання: 
A. Середина сагітального шва 
B. Середина лобного шва 
C. Підборіддя 
D. Велике тім’ячко 
E. Мале тім’ячко 
 

20. ІІ період І пологів: при бімануальному дослідженні 

шийка матки розкрита повністю, навколоплодовий міхур 
відсутній, передлежить голівка, що повністю заповнює 
крижову западину, сідничні ості не визначаються. При 
потугах промежина випинається. Визначте знаходження 
голівки: 
A. Великим сегментом площині входу 
B. Малим сегментом площині входу 
C. В площині виходу малого тазу 
D. В площині вузької частини малого тазу 
E. В площині широкої частини малого тазу 
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21. Визначте період пологів: повне відкриття маткового 
вічка, поява потуг: 
A. Період зганяння плода 
B. Послідовий 
C. Період розкриття маткового вічка 
D. Післяпологовий 
E. Прелемінарний 
 

22. Роділля в другому періоді родів. Зовнішніми прийомами 
голівка не визначається. Акушерка використала прийом 
Піскачека, вказівний палець наштовхнувся на голівку. Ваш 
висновок: 
A. Голівка плода великим сегментом у вході в малий таз 
B. Голівка плода малим сегментом у вході в малий таз 
C. Голівка плода у вузький частині малого тазу 
D. Голівка плода над входом у малий таз 
E. Голівка плода в широкій частині порожнини малого тазу 
 

23. Другий період пологів в головному передлежанні. 

Народилась потилиця. Першочергові дії акушерки: 
A. Припинити потуги, звільнити тім’яні горби, захопити 
рукою голівку 
B. Припинити потугу, здійснювати запозичення тканин 
C. Запобігати передчасному розгинанню голівки 
D. Запропонувати роділлі потужитися 
E. Запропонувати роділлі дихати відкритим ротом 
 

24. Вагітна 20 років. При вагінальному дослідженні відкриття 
шийки матки повне, предлегла частина, голівка знаходиться 
в площині виходу з малого тазу. Стрілоподібний шов в 
прямому розмірі таза, мале тім’ячко під симфізом. Який 
момент біомеханізму голівки: 
A. Внутрішній поворот 
B. Згинання голівки 
C. Опускання голівки 
D. Внутрішній поворот плечиків 
E. Розгинання голівки 
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25. Коли доцільно прикласти новонародженого до грудей 
після фізіологічних пологів? 
A. У першу добу після пологів. 
B. Одразу після початку лактації. 
C. Через 12 годин після пологів. 
D. Одразу після пологів. 
E. У перші 2 години після пологів. 
 

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

27. При внутрішньому акушерському дослідженні 

встановлено, що нижній полюс голівки знаходиться на рівні 
інтерспінальної лінії. Яка ступінь встановлення голівки: 
A. голівка в площині виходу 
B. великим сегментом у входа в малий таз 
C. в порожнині таза 
D. малим сегментом у входа в малий таз 
E. голівка в вузькій частині 
 

28. 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. І 
B. нульова 
C. ІІ 
D. ІІІ 
E. ІV 
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29. Роділля 23 років вагітність друга І період пологів. При 
піхвовому дослідженні встановлено: відкриття маточного 
вічка 9 см, плодового міхура немає, мале тім'ячко праворуч, 
розташовано ближче до симфізу. Який біомеханізм пологів 
відбувається? 
A. Задній вид потиличного передлежання 
B. Передній вид потиличного передлежання 
C. Передньоголовне передлежання 
D. Лобне передлежання 
E. Лицьове передлежання 
 

 

Пологи. ІІ період пологів. Відповіді: 
 

1) - C; 

2) - B; 

3) - C; 

4) - C; 

5) - E; 

6) - D; 

7) - D; 

8) - A; 

9) - A; 

10) - B; 

11) - C; 

12) - C; 

13) - A; 

14) - D; 

15) - E; 

16) - B; 

17) - E; 

18) - E; 

19) - E; 

20) - C; 

21) - A; 

22) - C; 

23) - A; 

24) - E; 

25) - D; 

26) - A; 

27) - B; 

28) - C; 

29) – B. 

 

 

 


