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Пологи. ІІІ період.  

Ранній післяпологовий період 

1. Безпосередньо після пологів форма матки округла, її дно
знаходиться на рівні пупка. Після відділення плаценти матка
стала вужча, дно піднялося вище, матка відхилилась
вправо. Назвіть ознаку відшарування плаценти:
A. Альфельда
B. Креде-Лазаревича
C. Довженко
D. Шредера
E. Кюстнера-Чукалова

2. Повторнороділля 25-ти років поступила в приймальне

відділення з нормальною пологовою діяльністю. При
зважуванні роділлі визначена маса тіла 70 кг. Вкажіть
фізіологічну крововтрату для даної роділлі в пологах:
A. 500 мл.
B. 350 мл.
C. 300 мл.
D. 400мл.
E. 200мл.

3. Через 15 хв після народження плода зі статевих шляхів

роділлі з’явилися помірні кров’янисті виділення.
Крововтрата склала 150 мл. Як вирахувати допустиму
крововтрату?
A. 0,5% від маси тіла породіллі
B. 2,0% від маси тіла породіллі
C. 1,0% від маси тіла породіллі
D. 1,5% від маси тіла породіллі
E. 0,75% від маси тіла породіллі
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4. Жінка 28 років друга вагітність 39-40 тижнів з групи
ризику щодо розвитку кровотечі поступила в пологовий
будинок з потужною діяльністю. Що повинна зробити
акушерка для профілактики кровотечі в ІІІ періоді?
A. Вичікувальна тактика за принципом не втручання
B. Внутрішньом'язове введення 5-10 ОД окситоцину та 
активне ведення ІІІ періоду
C. Масаж матки та  холод на низ живота
D.  Внутрішньовенне введення метілергометрину та масаж 
матки
E. Перевірка ознак відокремлення посліду та пасивне 
ведення послідового періоду 

5. У роділлі початок ІІІ періоду пологів. При візуальному

контролі за роділлю, акушерка виявила, що через 10 хв. дно
матки витягнулось і відхилилось у бік правого підребер’я.
Вкажіть, яку ознаку відокремлення плаценти вона виявила?
A. Клейна
B. Шредера
C. Штрасмана
D. Довженка
E. Альфельда

6. Акушерка активно веде ІІІ період пологів. Назвіть

першочергові дії акушерки.
A. Робить масаж матки
B. Вводить 10 ОД окситоцину в/в
C. Чекає скорочення матки
D. Визначає ознаки відокремлення посліду
E. Робить тракцію за пуповину

7. Акушерка проводить заняття у школі відповідального

батьківства. Дайте відповідь на запитання вагітної: яку вагу
має плацента при своєчасних пологах?
A. 900,0 - 1000,0
B. 200,0 - 300,0
C. 400,0 - 500,0
D. 500,0 - 600,0
E. 700,0 - 800,0
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8. На ФАПі акушерка веде ІІІ період пологів. Вкажіть сучасну
тактику ведення ІІІ періоду пологів.
A. Активна
B. Пасивна
C. Очікувальна
D. Спостережлива
E. Активно - пасивна

9. Народився доношений хлопчик масою 3,500г. пройшло
20хв. Ознак відокремлення посліду немає. Яка тривалість
послідового періоду?
A. 15 хвилин
B. 30хвилин
C. 40 хвилин
D. 45 хвилин
E. 60 хвилин

10. При натискуванні ребром долоні на надлобкову ділянку

у роділлі пуповина втягується в піхву. Дайте оцінку ознаки.
A. Кюстнера-Чукалова негативна
B. Довженко негативна
C. Альфельда позивна
D. Кюстнера-Чукалова позитивна
E. Альфельда негативна

11. Затискач, накладений на пуповину біля статевої щілини,

опустився на 10 см. Яка це ознака відшарування плаценти?
A. Ознака Довженка
B. Ознака Абуладзе
C. Ознака Альфельда
D. Ознака Чукалова-Кюстнера
E. Ознака Шредера

12. Ви акушерка пологового залу. Що слід провести
протягом першої хвилини після народження плода з метою
профілактики кровотечі?
A. введення 10 ОД окситоцину в/м
B. ручне відокремлення плаценти
C. контрольовану тракцію за пуповину
D. катетеризацію сечового міхура
E. масаж дна матки
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13. Ви акушерка пологового відділення, надаєте допомогу
при пологах. У роділлі через 30 хвилин після народження
дитини ознаки відокремлення плаценти позитивні,
крововтрата 110 мл. Які наступні дії при веденні пологів у
даної жінки?
A. ввести в/в 1 мл окситоцину
B. застосувати зовнішній прийом  по Гентеру
C. провести ручне виділення посліду
D. запропонувати роділлі потужитись
E. застосувати зовнішній прийом по Креде-Лазаревичу

14. Породілля знаходиться в родзалі. Скільки часу триває

ранній післяпологовий період?
A. Перші дві доби після пологів
B. Перші дві години
C. Перші три години
D. Перша доба після пологів
E. Перший тиждень після пологів

15. У впершенароджуючої народився живий доношений

хлопчик масою - 3200 г. Наступна дія акушерки з метою
профілактики кровотечі, при активному веденні ІІІ-го
періоду пологів:
A. Ввести 1,0 мл 1% вікасолу в/м
B. Накласти зажим на пуповину біля входу в піхву та
очікувати ознак відокремлення посліду
C. Ввести в/м 10 ОД окситоцину
D. Провести зовнішній масаж матки
E. Застосувати зовнішні прийоми виділення посліду
(Абуладзе)

16. У роділлі при веденні послідового періоду акушерка
визначила, що затискач, який був накладений на пуповину
біля статевої щілини, опустився приблизно на 10 см. Якій
ознаці відокремлення плаценти це відповідає?
A. Шредера
B. Клейна
C. Альфреда
D. Мікуліча
E. Довженко
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17. У породіллі 29-ти років, вагою 70 кг, ранній 
післяпологовий період. Акушерка стежить за об’ємом 
крововтрати. Який об’єм крововтрати під час пологів є 
фізіологічним у даному випадку? 
A. 550 мл 
B. 500 мл 
C. 400 мл 
D. 250 мл 
E. 450 мл 
 

18. У породіллі, що знаходиться у індивідуальній пологовій 

залі через 2 години після пологів стан задовільний, матка 
щільна, лохії кров’янисті, помірні. Тактика акушерки: 
A. Транспортувати в післяпологове відділення 
B. Транспортувати породіллю в гінекологічний стаціонар 
C. Залишити породіллю в пологовій залі з послідуючим 
спостереженням 
D. Виписати породіллю зі стаціонару 
E. Ввести породіллі утеротонічні засоби 
 

19. Закінчився  другий період пологів народженням дитини. 

Почався третій період пологів, скарг немає. За чим повинна 
спостерігати акушерка? 
A. За ознакою Шредера 
B. За ознакою Снегірьова 
C. За ознакою Піскачека 
D. За ознакою Абуладзе 
E. За ознакою Гентера 
 

20. Який фізіологічний об’єм крововтрати в третьому періоді 

пологів: 
A. Не більше 2% від маси тіла 
B. Не більше 3% від маси тіла 
C. Не більше 1% від маси тіла 
D. Не більше 0,5% від маси тіла 
E. Не більше 5% від маси тіла 
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21. Після завершення фізіологічних пологів породілля
знаходиться в пологовій залі під наглядом акушерки. Яка
тривалість раннього післяпологового періоду?
A. 6 годин
B. 48 годин
C. 2 години
D. 24 години
E. 3 години

22. У першонароджуючої Т., 20 років, народився хлопчик

вагою 3200 г. Через 10 хв. при натисканні ребром долоні
над лоном пуповина втягується в піхву. Яка ознака
відокремлення плаценти була використана?
A. Кюстнера-Чукалова
B. Альфельда
C. Шредера
D. Довженко
E. Клейна

23. Роділля 25 років щойно народила живого доношеного

хлопчика вагою 3600 г. Який лікарський засіб введе
акушерка роділлі у ІІІ періоді пологів для профілактики
гіпотонічної кровотечі?
A. Вікасол
B. Дицинон
C. Окситоцин
D. Кальцію хлорид
E. Но-шпу

24. Роділля Н. 32 років, через 10 годин від початку пологової

діяльності народила доношену дівчинку масою 3400 г. Через
7 хв. після народження дитини крововтрата становить 150
мл і продовжується. Ознаки Альфельда, Кюстнера,
Чукалова та Шредера позитивні. В чому полягає подальша
акушерська тактика?
A. Огляд пологових шляхів у дзеркалах
B. Спостереження за роділлею
C. Зовнішній масаж матки
D. Ручне відокремлення і видалення посліду
E. Контрольована тракція за пуповину
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25. Чим закінчується третій період пологів? 
A. Зганянням плода 
B. Відшаруванням плаценти від стінок матки 
C. Вилиттям навколоплідних вод 
D. Зганянням посліду 
E. Повним розкриттям шийки матки 
 

26. Третій період родів. Дно матки відхилилось вправо і 

піднялось вище пупка. Лігатура накладена на пуповину у 
статевої щілини опустилась на 8-10 см від вульварного 
кільця. Для того щоб переконатись що плацента 
відшарувалась акушерка повинна: 
A. Визначити ознаку Кюстнера-Чукалова 
B. Визначити ознаку Шредера 
C. Визначити ознаку Альфельда 
D. Виміряти артеріальний тиск 
E. Провести контрольну тракцію на пуповину 
 

27. Третій період пологів. Роділля дала проінформовану 

письмову згоду відносно активної тактики ведення третього 
періоду пологів. З першої хвилини після народження плода 
акушерка діє наступним чином: 
A. Проводить тракцію за пуповину 
B. Здійснює катетеризацію сечового міхура 
C. Вводить внутрішньом’язево 10 од. окситоцину 
D. Проводить масаж дна матки через передню черевну 
стінку 
E. Перетискає та перерізає пуповину 
 

28. Третій період пологів. Ознаки Кюстнера-Чукалова, 

Клейна, Альфельса позитивні. Після поту жування плацента 
не народжується. Акушерська тактика: 
A. Запропонувати роділлі потужитися 
B. Використовувати ручне відокремлення плаценти і 
виділення посліду 
C. Використовувати зовнішні прийоми виділення посліду 
D. Надати наркоз 
E. Очікувати 30 хвилин до завершення ІІІ періоду пологів 
 



Пологи. ІІІ період.  Ранній післяпологовий період 

29. Послід народився. Огляд посліду розпочинають з:
A. Огляду оболонок
B. Материнської поверхні плаценти
C. Вимірювання і зважування плаценти
D. Виявлення обірваних судин, які відходять від краю
плаценти
E. Плодової поверхні плаценти

30. Через 5 хв. після народження плоду у роділлі матка
відхилилася вправо і дно її визначається на 3 см над пупком.
Із вагіни помірні кров’яні виділення. Яка ознака
відокремлення плаценти спостерігається:
A. Абуладзе
B. Кюснера-Чукалова
C. Шредера
D. Альфельда
E. Довженко
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Відповіді: 

1) - D;

2) - B;

3) - A;

4) - B;

5) - B;

6) - B;

7) - D;

8) - A;

9) - B;

10) - A;

11) - C;

12) - A;

13) - D;

14) - B;

15) - C;

16) - C;

17) - D;

18) - A;

19) - A;

20) - D;

21) - C;

22) - A;

23) - C;

24) - E;

25) - D;

26) - A;

27) - C;

28) - C;

29) - B;

30) – C.


