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1. В пологовій палаті перебуває впершенароджуюча 26-
ти років. Після вилиття навколоплідних вод акушерка 
провела внутрішнє акушерське обстеження і встановила 
передньоголовне передлежання. Вкажіть провідну точку 
при цьому передлежанні: 
A. Ніс
B. Велике тім’ячко
C. Мале тім’ячко
D. Середина лобного шва
E. Підборіддя

2. У пологовий будинок поступила вагітна в терміні 40
тижнів. Перейми протягом 4 годин. При зовнішньому
обстеженні голівка плода притиснута до входу в малий таз.
При вагінальному обстеженні пальпується лобний шов і
передній кут великого тім’ячка, надбрівні дуги, перенісся.
Поставте діагноз:
A. Потиличне передлежання
B. Лицеве передлежання
C. Сідничне передлежання
D. Ніжне передлежання
E. Лобне передлежання голівки

3. Яким розміром прорізується голівка при лицевому

передлежанні: 
A. Вертикальним
B. Прямим
C. Великим косим
D. Середнім косим
E. Малим косим
 4. Що являється особливістю  першого моменту 

біомеханізму пологів при розгинальних передлежаннях: 
A. Розгинання голівки
B. Низьке поперечне стояння стріловидного шва
C. Згинання голівки
D. Додаткове згинання голівки
E. Високе пряме стояння голівки
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5. У роділлі під час пологів з активною пологовою
діяльністю. Положення плода поздовжнє, І позиція, задній
вид, головне передлежання. Серцебиття плода ясне,
ритмічне, 150 уд./хв. При вагінальному дослідженні: шийка
матки згладжена, відкриття - 6 см, передлежить голівка,
визначається корінь носа, надбрівні дуги ближче до лона,
позаду - передній кут великого тім’ячка. Вкажіть
передлежання плода:
A. Колінне передлежання
B. Лицьове передлежання
C. Лобне передлежання
D. Тазове передлежання
E. Передньоголовне передлежання

6. При зовнішньому акушерському обстеженні встановлено:

відсутність характерної опуклості спинки в бокових відділах
матки, наявність заглибини між розігнутою голівкою і
тулубом плода. Серцебиття вислуховується зі сторони
грудної його поверхні. Враховуючи дані обстеження слід
подумати про:
A. Повне ніжне передлежання
B. Лицеве передлежання
C. Потиличне передлежання
D. Тазове передлежання
E. Передньоголовне передлежання

7. До пологового будинку поступила вагітна 27 років,
вагітність 40 тижнів, головне передлежання прееклампсія ІІ
ступеня. При проведенні зовнішнього акушерського
обстеження акушерка запідозрила розгинальне (лобне)
передлежання.  Що вказує на лобне передлежання?
A. Серцебиття плода вислуховується вище пупка
B. Кут між спинкою та потиличною частиною голівки плода
C. Набряки нижніх кінцівок та передньої стінки живота
D. Спинка плода обернена до лівого боку матки
E. Голівка плода розташована на входом в малий таз
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8. При піхвовому дослідженні на передлеглій голівці,
розташованій в порожнині малого тазу, пальпується ніс,
рот. Підборіддя плода обернене до крижів. Як вести пологи?
A. Через природні родові шляхи
B. Шляхом кесаревого розтину
C. Підготувати інструменти до краніотомії
D. Підготувати пацієнтку до лапаротомії
E. Накласти акушерські щипці

9. При піхвовому дослідженні першороділлі зліва

пальпується передній кут великого тім’ячка, справа -
надбрівні дуги і корінь носа. Лобний шов у поперечному
розмірі входу в малий таз. Яке передлежання
діагностується у плода?
A. Лобне
B. Передньоголовне
C. Задній вид лицевого
D. Задній вид потиличного
E. Передній вид лицевого

10. Другий період пологів. При вагінальному обстеженні
визначено, що провідна точка плода - підборіддя. Яке
передлежання голівки плода?
A. Передньоголовне
B. Потиличне
C. Лобне
D. Задньоголовне
E. Лицьове

11. У роділлі перші термінові пологи тривають 14 годин. Таз
нормальний. Почався другий період. Потуги нормальної
сили. Розкриття шийки матки повне. Голівка великим
сегментом у вході в малий таз. При піхвовому дослідженні:
стріловидний шов - у правому косому розмірі. Праворуч
пальпується мале, ліворуч - велике тім’ячко, розміщене
нижче малого. Встановіть діагноз.
A. Лицеве передлежання, ІІ позиція, задній вид
B. Передньоголовне передлежання, ІІ позиція, задній вид
C. Передньоголовне передлежання, І позиція, задній вид
D. Лобне передлежання, І позиція, передній вид
E. Передньоголовне передлежання, ІІ позиція, передній вид



Розгинальні передлежання 

12. У роділлі другі пологи тривають 8 годин. Таз
нормальний. Пологи тривають 8 годин. Пологова діяльність 
активна. Шийка матки розкрита на 9 см. Передлежить 
голівка, притиснута до входу в малий таз. При піхвовому 
дослідженні: через плідний міхур визначаються надбрівні 
дуги, корінь носа, рот. Підборіддя, що розташовується 
праворуч дозаду. Встановіть діагноз. 
A. Передньоголовне передлежання,  передній вид
B. Передньоголовне передлежання,  задній вид
C. Лицеве передлежання, передній вид
D. Лицеве передлежання,  задній вид
E. Лобне передлежання,  передній вид

13. Піхвове дослідження: визначають лобний шов,

передній край переднього тім’ячка. Діагноз? 
A. Лицьове передлежання.
B. Високе пряме стояння голови плода.
C. Низьке поперечне стояння голови плода.
D. Лобне передлежання.
E. Передньоголовне передлежання.

14. У першороділлі 30 років під час внутрішнього

акушерського дослідження виявлено лобне передлежання 
голівки плода. Вкажіть найкращий спосіб родорозрішення 
при даному передлежанні. 
A. Класичний зовнішньо-внутрішній поворот плода на ніжку
B. Накладання акушерських щипців
C. Кесарів розтин
D. Вакуум-екстракція плода
E. Через природні пологові шляхи

15. При внутрішньому акушерському дослідженні роділлі

виявлено, що у вузькій площині малого таза знаходиться 
голівка плода. Пальпуються мале та велике тім’ячка, 
причому велике знаходиться нижче малого. Визначте 
передлежання плода. 
A. сідничне
B. потиличне
C. лицеве
D. передньоголовне
E. лобне
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16. 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. Передньоголовне передлежання
B. Лобне передлежання
C. Задній вид потиличного передлежання
D. Лицьове передлежання
E. Передній вид потиличного передлежання

17. Під час пологів акушерка проводить піхвове дослідження
та виявляє: мале та велике тім’ячко на голівці плода
знаходяться на одному рівні. Яку патологію вона виявила?
A. Лобне вставлення голівки
B. Високе пряме стояння стрілоподібного шва
C. Задній вид потиличного передлежання
D. Передньоголовне вставлення голівки
E. Лицьове вставлення голівки

18. У роділлі 25 років під час пологів з передньоголовним

передлежанням плода з’явилися ознаки загрожуючого
розриву матки. Вкажіть першочергові дії акушерки.
A. Підготувати роділлю до УЗД
B. Ввести спазмолітики та анальгетики і вести пологи далі
C. Припинити пологову діяльність, негайно викликати лікаря
D. Ввести утеротонічні засоби
E. Провести піхвове дослідження для уточнення
акушерської ситуації

19. Яка топографічна точка голівки плода є провідною при
передньому виді потиличного вставлення?
A. Мале тім’ячко
B. Велике тім’ячко
C. Тім’яний горб
D. Підпотилична ямка
E. Середина лобного шва
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20. Роділля у II періоді пологів. При піхвовому дослідженні
визначено лицьове передлежання плода. Яким розміром
прорізується голівка?
A. Середнім косим
B. Малим косим
C. Великим косим
D. Вертикальним
E. Прямим

21. Впершероддяча  24 роки, поступила на пологи. При

піхвовому обстеженні пальпується лобний шов, передній
кут великого тім’ячка, корінь носа та надбрівні дуги. Який
найбільш ймовірний діагноз?
A. Лицеве передлежання - III ступінь передлежання
B. Передньоголовне передлежання  -  I ступінь
передлежання
C. Передній асинклітизм Негеле
D. Лобне передлежання - II ступінь розгинання голівки
E. Потиличне передлежання

22. При задньому виді потиличного передлежання перша
точка фіксації:
A. Межа волосистої частини лоба
B. Верхня щелепа
C. Підпотилична ямка
D. Межа волосистої частини потилиці
E. Перенісся

Розгинальні передлежання. Відповіді:

1) - B;

2) - E;

3) - A;

4) - A;

5) - C;

6) - B;

7) - B;

8) - B;

9) - A;

10) - E;

11) - B;

12) - C;

13) - D;

14) - C;

15) - D;

16) - E;

17) - D;

18) - C;

19) - A;

20) - D;

21) - D;

22) – A


