
 

5. При обстеженні вагітної на ФАПі, фельдшер прийомами Леопольда 
встановив, що спина плода повернута до правого боку матки  трохи 
допереду, мілкі частини розміщені ліворуч, голова плода знаходиться над 
входом до малого таза. Яке розміщення плода в матці? 

A. *Поздовжнє положення, 2 позиція, передній вид, головне 
передлежання.  

B. Поздовжнє положення, 1 позиція, передній вид, головне передлежання.  
C. Поздовжнє положення, 2 позиція, задній вид, головне передлежання.  
D. Косе положення, 1позиція, задній вид, голівка внизу зліва. 

1. Фельдшер ФАПу  під час прийому проводить тазометрію у вагітної. Чому 
дорівнює діагональна кон'югата? 

A. * 12,5-13 см 
B. 10,5 см 
C. 10,5-11 см 
D. 11 см 
E. 11-12 см 

 
2. Фельдшера ФАПу викликали до роділлі. Пологи відбуваються в домашніх 
умовах. Через який проміжок часу після відходження навколоплідних вод 
необхідно вислуховувати серцебиття плода? 

A. * Кожні 5-10 хвилин 
B. Кожні 10-15 хвилин 
C. Кожні 15-20 хвилин 
D. Кожні 20  хвилин 
E. Кожні 30 хвилин 

3. Під час патронажу породілля запитала  фельдшера щодо тривалості 
післяпологового періоду. Назвіть тривалість післяпологового періоду? 

A. * 6-8 тижнів 
B. 2-3 тижня 
C. 3-4 тижня 
D. 4-5 тижнів 
E. 5-6 тижнів 

 
44. ФельдшерФАПупроводитьбесіду із  вагітними на тему «Фізіологія вагітності» . 
к відповісти на  запитання  жінки: « Через скільки днів  після незахищеного 

татевого акту, при сприятливих умовах, жінка може завагітніти. 
A. *Через 7 днів після запліднення плідного яйця відбувається імплантація в матці ( 

жінка вважається вагітна). 
B. Чере2 днів після запліднення плідного яйця відбувається імплантація в матці 

(жінка вважається вагітна ) 
C. Через 10 днів після запліднення плідного яйця відбувається імплантація в матці 

(жінка вважається вагітна) 
D. Через 20 днів після запліднення плідного яйця відбувається імплантація в матці 

(жінка вважається вагітна) 
E. Через 12 днів після запліднення плідного яйця відбувається імплантація в матці 

(жінка вважається вагітна) 
 



E. Поперечне положення, 1позиція, задній вид.   
 

6. Під час обстеження вагітної на ФАПі  встановлено, що остання 
менструація була в неї 15 травня. Визначте термін пологів і допологової 
відпустки за датою останньої менструації.  

A. *22 лютого –термін пологів. 
B. 27 лютого - термін пологів. 
C. 22 квітня –термін пологів. 
D. 22.березня- термін пологів. 
E. 27 березня – термін пологів. 

 
7. До першовагітної терміні вагітності 38 тижнів був викликаний фельдшер 
ФАПу.При обстеженні жінки він виявив:перейми через 10 хвилин по 30-35 
секунд, що розпочалися 3години тому. Положення плода поздовжнє, 
голівка плода притиснута до входу у малий таз. Навколоплідні  води не 
виливались. У якому періоді пологів  перебуває роділля?  

A. *Перший період. 
B. Другий період. 
C. Третій період. 
D. Передвісники пологів. 
E. Загроза передчасних пологів. 

 
8. До жінки 25 років викликано швидку допомогу. При обстеженні  хворої 
фельдшер поставив попередній діагноз: самовільний викидень 5-6 тижнів в 
ходу. Надано невідкладну допомогу, пацієнтку госпіталізовано у 
гінекологічне відділення .При огляді у приймальному відділенні у хворої із 
згустками крові виділились частини плідного яйця разом із ворсинчатою 
оболонкою. До яких структур відноситься ця частина плідного яйця? 

A. *До хоріона. 
B. До амніона. 
C. До децидуальної оболонки. 
D. До ембріобласта. 
E. До слизової оболонки. 

 
9. Вкажіть ворушіння плоду при першій вагітності  що відчуває жінка  при: 

A. * у 20 тижнів вагітності 
B. у 24 тижнів вагітності 
C. у 18 тижнів вагітності 
D. у 16  тижнів вагітності 
E. у 22 тижні вагітності 

 
10. Вкажіть що визначають другим прийомом Леопольда: 

A. * Позицію плода 
B. Передлежання плода 
C. Висоту стояння дна матки 
D. Передлеглу частину плода 
E. Відношення передлеглої частини до входу в таз 

 



11. Встановіть попередній діагноз, якщо у вагітної визначили 3 великих 
частини плода, 2 серцебиття у різних місцях матки, великий обвід живота: 

A. * Багатопліддя 
B. Вади розвитку плода 
C. Неправильне розташування плода 
D. Багатоводдя 
E. Великий плід 
 

12. Вирахуйте передбачену дату пологів, якщо останні місячні були 1 
лютого, жінка скаржиться на відсутність місячних протягом двох місяців, 
нудоту зранку: 

A. * 8 листопада 
B. 15 листопада 
C. 1 листопада 
D. 8 травня 
E. 1 травня 

 
13. Визначте транспортабельність роділлі під час пологів: 

A. * Початок І періоду пологів 
B. ІІ період пологів 
C. Голівка плода прорізується 
D. Кінець І періоду пологів 
E. ІІІ період пологів 

 
14. Вкажіть яка максимальна тривалість послідового періоду, якщо роділля 
25 років народила живого доношеного хлопчика вагою 3 600 г., пройшло 15 
хв. послідового періоду. Ознак відокремлення посліду немає: 

A. * 30 хв. 
B. 15 хв. 
C. 60 хв. 
D. 2 год. 
E. 40 хв. 

 

 

15. Фельдшер ФАПу  проводить бесіду серед робітниць птахокомбінату. Дайте 
відповідь на запитання вагітної: яку вагу має плацента при своєчасних 
пологах? 

A. *500,0 – 600,0 
B. 200,0 – 300,0 
C. 400,0 – 500,0 
D. 700,0 – 800,0 
E. 900,0 – 1000,0 

16. Фельдшер ФАПу  проводить бесіду серед робітниць птахокомбінату. 
Дайте відповідь на запитання вагітної: яку вагу має плацента при 
своєчасних пологах? 

     А  *500,0 – 600,0 
В   200,0 – 300,0 



 

 
19. Ви фельдшер ФАПУ.  У вагітної під час проведення зовнішнього 
обстеження прийомами Леопольда встановлено: положення плоду 
поздовжнє, головне передлежання, друга позиція. Вкажіть місце чіткого 
вислуховування серцебиття плоду.   

А * Справа нижче пупка 
B Зліва вище пупка 
C На рівні пупка 
D Справа вище пупка 
E Зліва нижче пупка  
 

20. З моменту запліднення в організмі вагітної відбуваються фізіологічні 
зміни, які забезпечують оптимальні умови для імплантації яйця і розвитку 
ембріону. Яка залоза протягом 4-ох місяців забезпечує цей процес?   

А* Жовте тіло вагітності   
B Надниркові залози   
C Гіпофіз 
D Плацента 
E Щитоподібна залоза   
 

21. На ФАП звернулась жінка 23 років зі скаргами на нудоту та відсутність 
місячних протягом двох місяців. З чого фельдшер повинен почати 
обстеження?  

А* Опитування 
B Огляд зовнішніх статевих органів 
C Бімануальне дослідження 
D Зовнішні методи обстеження 
E Огляд в дзеркалах   
 

С   400,0 – 500,0 
Д   700,0 – 800,0 
Е    900,0 – 1000,0 

17. На ФАПі фельдшер веде ІІІ період пологів. Вкажіть сучасну тактику 
ведення ІІІ періоду пологів. 
A. *Активна 
B. Пасивна 
C. Очікувальна 
D. Активно - пасивна 
E. Спостережлива 

18. Фельдшер здійснює патронаж породіллі, якій добі відповідає висота 
стояння дна матки на рівні лобка, лохії серозні в помірній кількості. 

A. *10 доба 
B. 9 доба 
C. 1 доба 
D. 4 доба 
E. 6 доба 



 
22. До фельдшера ФАПу звернулася жінка 25 років, яка перебуває на обліку з 
приводу фізіологічної вагітності. Вагітність перша. Під час опитування 
повідомила фельдшера про дату першого ворушіння плода. Як, з огляду на цю 
дату, фельдшер може визначити термін пологів? 

A. * Додати до цієї дати 20 тижнів 
B. Додати до цієї дати 22 тижні 
C. Відняти 3 місяці і додати 7 днів 
D. Додати до цієї дати 18 тижнів 
E. Відняти 7 місяців і додати 3 дні 

 
23. Ви фельдшер ФАПу. До Вас звернулася першовагітна жінка щодо взяття її на 
облік з приводу вагітності. Який документ Ви повинні оформити? 

A. Індивідуальну картку вагітної і роділлі (Ф – 111у) 
B. Історію пологів (Ф – 096у) 
C. Картку амбулаторного хворого (Ф – 025у) 
D. Обмінну картку (Ф – 113у) 
E. Історію розвитку новонародженого (Ф – 097у) 

 
24. На черговий огляд до фельдшера ФАПу звернулась вагітна 23 років. Вагітність 
перша 34 тижні. При проведенні зовнішнього акушерського дослідження він 
визначив: спинка плода справа, матка в нормотонусі, кількість навколоплодових 
вод в нормі. Яким прийомом Леопольда-Левицького скористався фельдшер?  

A. *ІІ-м прийомом Леопольда-Левицького 
B. І-м та ІІ-м прийомами Леопольда-Левицького 
C. ІІІ-м  прийомом Леопольда-Левицького 
D. ІV-м прийомом Леопольда-Левицького 
E. ІІІ-м та ІV-м прийомом Леопольда-Левицького 

 
25. До фельдшера ФАПу звернулася жінка 25 років, яка перебуває на обліку з 
приводу фізіологічної вагітності. Вагітність перша. Під час опитування 
повідомила фельдшера про дату першого ворушіння плода. Як, з огляду на цю 
дату, фельдшер може визначити термін пологів? 

F. * Додати до цієї дати 20 тижнів 
G. Додати до цієї дати 22 тижні 
H. Відняти 3 місяці і додати 7 днів 
I. Додати до цієї дати 18 тижнів 
J. Відняти 7 місяців і додати 3 дні 

 
26. Ви фельдшер ФАПу. До Вас звернулася першовагітна жінка щодо взяття її на 
облік з приводу вагітності. Який документ Ви повинні оформити? 

F. Індивідуальну картку вагітної і роділлі (Ф – 111у) 
G. Історію пологів (Ф – 096у) 
H. Картку амбулаторного хворого (Ф – 025у) 
I. Обмінну картку (Ф – 113у) 
J. Історію розвитку новонародженого (Ф – 097у) 

 



 
 
29. Відпустка по вагітності та пологах вагітним надається в: 

A. * 30 тижнів  вагітності; 
B. 26 тижнів  вагітності; 
C. 28 тижнів вагітності; 
D. 32 тижні  вагітності; 
E. 34 тижні вагітності . 

 
30. Фельдшер ФАПу при обстеженні вагітної прийомами зовнішнього 
акушерського дослідження визначив, що дно матки розташоване на 1 
поперечний палець нижче мечоподібного відростку. При одноплідній вагітності 
це відповідає : 

A. *36 тижням вагітності   
B. 24 тижням вагітності   
C. 28 тижням вагітності   
D. 32 тижням вагітності   
E. 40 тижням вагітності   
 

 
 
31. Фельдшер ФАПу під час зовнішнього акушерського дослідження вагітної 
виявив: положення плода повздовжнє, перша позиція, передній вид, головне 
передлежання,  Вкажіть найкраще місце вислуховування серцебиття плода.   

A. *  Нижче пупка ліворуч.   
B. Вище пупка праворуч. 
C. Нижче пупка праворуч.   
D. Вище пупка ліворуч. 
E. На рівні пупка.   

27. На черговий огляд до фельдшера ФАПу звернулась вагітна 23 років. Вагітність 
перша 34 тижні. При проведенні зовнішнього акушерського дослідження він 
визначив: спинка плода справа, матка в нормотонусі, кількість навколоплодових 
вод в нормі. Яким прийомом Леопольда-Левицького скористався фельдшер?  

F. *ІІ-м прийомом Леопольда-Левицького 
G. І-м та ІІ-м прийомами Леопольда-Левицького 
H. ІІІ-м  прийомом Леопольда-Левицького 
I. ІV-м прийомом Леопольда-Левицького 

 
28. Фельдшера швидкої допомоги викликано до дому  роділлі 32 років. Вагітність 
V-та, пологи ІІІ-ті. Положення плода повздовжнє, головне передлежання. Перейми 
через кожні 2 хв. по 50 сек.. Серцебиття плода 136 уд./хв.. При піхвовому 
дослідженні виявлено повне розкриття шийки матки і відсутність плодового 
міхура. Визначте тактику фельдшера при веденні даних пологів. 

A. * Пологи вести консервативно, надаючи акушерську допомогу з моменту 
прорізування голівки 

B. Негайно транспортувати в пологовий будинок 
C. Надати допомогу за Цов'яновим І 
D. Чекати самостійного народження плода 
E. Регулярно проводити зовнішнє акушерське дослідження 



 
32. Фельдшер ФАПу виявив, що у вагітної Ф. Раптово відійшли навколоплідні 
води. Термін  вагітності -39 тижнів. Про яке відходження вод йде мова?   

A. *  Передчасне 
B. Вчасне 
C. Раннє 
D. Пізнє   
E. Надмірне 
 

 
33. Фельдшер ФАПу під час зовнішнього акушерського дослідження вагітної 
виявив: у дні матки пальпуються дві округлі щільні частини, серцебиття 
вислуховується у двох місцях – 120 уд./хв. та 140 уд/хв. Це характерно для: 

A. *багатоплідної вагітності 
B. тазового передлежання 
C. поперечного положення  
D. косого положення  
E. головного передлежання 

 
34. До фельдшера ФАПу на чергову явку звернулась вагітна в терміні 34 тижні. 
Який документ обов’язково повинна мати при собі вагітна? 

A. *обмінну карту  
B. паспорт 
C. індивідуальну карту вагітної і породіллі 
D. довідку про вагітність 
E. результати обстеження на ВІЛ/СНІД 
 

 
35. Малий косий розмір голівки дорівнює: 

A. *9,5 см 
B. 10 см 
C. 13 см 
D. 12 см 
E. 9 см 

 
36. Серцебиття плода прослуховується нижче пупка праворуч, яка позиція 
плода? 

A. *Друга позиція 
B. Перша позиція 
C. Повздовжна позиція 
D. Поперечна позиція  
E. Задня позиція 

 
37. На скільки см вважається розкриття шийки матки повним: 

A. *10-12 см 
B. 8-9 см 
C. 9-10 см 
D. 13-14 см 
E. 15 см 



 
39. Дистанція крістарум дорівнює: 

A. *28-29 см  
B. 25-26 см 
C. 29-30 см 
D. 30-31 см 
E. 20-21 см 

 
40. Післяпологовий період триває: 

A. *6-8 тижнів 
B. 2 тижні 
C. 4 години 
D. 6-8 годин 
E. 1 добу 
 

         
42. Вагітність 38 тижнів. При зовнішньому акушерському обстеженні 

встановлено: форма матки витягнена у поперечному напрямку, в правій 
боковій стороні матки пальпується голівка, в лівій – тазовий кінець плода, 
над входом в малий таз передлежача частина відсутня. Серцебиття плода 
найвиразніше прослуховується на рівні пупка. Яке положення і позиція 
плода? 

A. *Поперечне положення, ІІ позиція 
B. Повздовжнє положення, І позиція 
C. Поперечне положення, І позиція 
D. Косе положення, ІІ позиція 
E. Повздовжнє положення, ІІ позиція 

 

38. При наружном акушерском исследовании живот имеет поперечно 
овальную форму, в левой боковой стороне матки пальпируется круглая, 
плотная, баллотирующая часть плода, сердцебиение выслушивается на 
уровне пупка. Определите положение и позицию плода? 
A. *Поперечное положение первая позиция 
B. Поперечное положение вторая позиция 
C. Продольное положение первая позиция 
D. Продольное положение вторая позиция 
E. Косое положение плода первая позиция 

41. Роділля Н., 26 років, поступила у акушерський стаціонар із нормальною 
пологовою діяльністю і через три години народила живу доношену дівчинку 
масою 3200 г. Затискач, накладений на материнський відрізок пуповини біля 
статевої щілини, опустився на 10-12 см. Яка ознака відшарування плаценти є 
позитивною в цьому випадку? 

A. *Альфельда 
B. Кюстнера-Чукалова 
C. Шредера 
D. Довженка 
E. Клейна 



43. У першороділлі 24 років з початку регулярних перейм минуло 4 години. АТ – 
120/80 мм.рт.ст. Положення плода поздовжнє, головне передлежання, серцебиття 
плода – 130/хв.. Піхвове дослідження: шийка матки вкорочена до 1.5 см, 
відкриття – 3 см. Плідний міхур цілий, напружений. Голівка плода притиснута до 
входу у малий таз. Назвіть період пологів? 

A. *І період пологів 
B. Передвісники пологів 
C. Прелімінарний період 
D. ІІІ період пологів 
E. Початок ІІ періоду пологів 

 
44. Вагітна 30 років. У роділлі через 10 хвилин після народження плода 
з’явилися переймоподібні болі внизу живота, бажання тужитися, зажим 
накладений на пуповину біля статевої щілини зміщується донизу, з піхви 
виділилось 100 мл крові. Ваш діагноз? 

A. *Третій період нормальних пологів. 
B. Гіпотонія матки 
C. Справжнє прирощення плаценти 
D. Щільне прикріплення плаценти 
E. Затримка плаценти в порожнині матки 

 
45. У породіллі А., 22 роки, щойно народилася доношена дитина жіночої 
статі. Необхідно провести профілактику офтальмії. Назвіть препарат, за 
допомогою якого здійснюють таку профілактику: 

A. *1 % тетрациклінова мазь; 
B. Пеніцилін; 
C. Преднізолон; 
D. Фурацилін; 
E. Глюкоза. 

 
46. Положення плода поздовжнє, передлежить голівка, перша позиція, 
передній вид. Вкажіть ділянку для вислуховування серцебиття плода:  

A. *Нижче за пупок зліва; 
B. Нижче за пупок справа;  
C. На рівні пупка зліва; 
D. На рівні пупка справа; 
E. Вище від пупка справа. 

 
47. У вагітої К., 23 роки, овід  живота – 105 см, висота стояння дна матки 
– 40 см. Визначте передбачувану масу тіла плода (г):     

A. *4200 
B. 3000 
C. 3400 
D. 2600 
E. 3780 

 
48. Яка максимальна тривалість ІІІ періоду пологів: 

A. *30 хв; 
B. 24 год; 



C. 12 год; 
D. 2 год; 
E. 1 год.  

 
49. Сукупність рухів, які здійснює плід при проходженні чуруз таз і 
пологові шляхи, називається: 

A. *Біомеханізмом пологів; 
B. Асинклітизмом; 
C. Конфігурацією голівки; 
D. Контракцією; 
E. Дистракцією. 

 
50. Тривалість раннього післяпологового періоду: 

A. *1 год; 
B. 2 год; 
C. 6 год; 
D. 1 добу; 
E. 2 доби.  

 
51. У який термін вагітності жінка повинна встати на облік у жіночу 
консультацію: 

A. *12 тиж; 
B. 15 тиж; 
C. 21 тиж; 
D. 18 тиж; 
E. 20 тиж.  

 
52. У розділі – початок ІІІ періоду пологів. При візуальному контролі за 
жінкою через 10 хв дно матки відхилилося у бік правого підребер’я. 
Вкажіть ознаку відділення плаценти:  

A. *Шредера 
B. Альфельда; 
C. Довженко; 
D. Креде; 
E. Лазаревича.  

 
53. Кров’янисті лохії характерні для: 

A. *1 – 3-го днів післяпологового періоду; 
B. 3 – 5-го днів післяпологового періоду; 
C. 7 – 10-го днів післяпологового періоду; 
D. 15 -20-го днів післяпологового періоду; 
E. 3-го дня післяпологового періоду.  

 
54. Яка техніка вимірювання артеріального тиску у вагітних: 

A. *На обох руках в положенні сидячи; 
B. На правій руці в положенні лежачи на спині; 
C. На лівій руці в положенні лежачи на спині; 
D. На правій руці в положенні сидячи; 
E. На лівій руці в положенні лежачи на спині.  



 
55. Під час пальпації живота вагітної було з’ясовано, що над входом в таз 
находиться тверда, чіткої округлої форми, балатуюча частина плоду. 
Про яку частину плода іде мова? 

A. *Голівка; 
B. Тазовий кінець; 
C. Ніжки; 
D. Спинка; 
E. Сідниці?  

 
56. Вкажіть розміри нормального великого таза: 

A. *25 – 28 – 30 – 20 см; 
B. 22 – 25 – 29 – 18 см; 
C. 27 – 27 – 32 – 18 см; 
D. 25 – 25 – 28 – 20 см; 
E. 29 – 25 – 28 – 17 см  

 
57. Акушерка спостерігає за ознаками відшарування плаценти. При 
візуальному контролі з’ясовано, що зовнішній відрізок пуповини 
опустився на 10 см. Яка це ознака відшарування? 

A. *Альфельда; 
B. Шредера; 
C. Кюстнера-Чукалова; 
D. Довженка; 
E. Абуладзе.  

 
58. Занурення плодового яйця в слизову оболонку називається: 

A. *імплантацією; 
B. заплідненням; 
C. овуляцією; 
D. контракцією; 
E. ретракцією.  

 
59. Скільки см дорівнює обвід голівки плода по малому косому розміру? 

A. *32 см; 
B. 10 см; 
C. 25.5 см; 
D. 20 см; 
E. 38 см.  

 
60. Фізіологічна кровотеча при пологах складає: 

A. *0,5% від маси тіла роділлі; 
B. 0,8% від маси тіла роділлі ; 
C. 1 % від маси тіла роділлі; 
D. 2 % від маси тіла роділлі; 
E. 1,5 % від маси тіла роділлі.  

 
61. Патологічна крововтрата в пологах вважається: 

A. *більше0,5 % від маси тіла 



B. 400мл 
C. До 0.5% від маси тіла 
D. До 0.3%маси тіла 
E. 300мл 

 
62. До стаціонару на лікування поступає вагітна з терміном вагітності 18 
тижнів. Який документ повинна заповнити акушерка? 

A. Медична картка стаціонарного хворого 
B. Історія пологів 
C. Обмінна кара вагітності 
D. Статистичний талон 
E. Листок лікарських призначень 

 
63. Який розмір малого тазу змінюється (збільшується) під час 
прорізування голівки плода? 
А*Прямий розмір виходу з прямого тазу 
ВКосий розмір площини входу до малого тазу 
С Справжня кон’югата 
D Діагональна кон’югата 
Е Поперечний розмір виходу з малого тазу 
 
64. Що необхідно здійснити для справжньої кон’югати за розміром 
зовнішньої? 
А*Від розміру зовнішньої кон’югати відняти індекс Соловйова 
В Від розміру зовнішньої кон’югати відняти обвід зап’ястка 
С До розміру зовнішньої кон’югати додати індекс Соловйова 
D Від розміру зовнішньої кон’югати відняти розмір діагональної кон’югати 
Е Від розміру зовнішньої кон’югати відняти розмір прямого розміру 
площини входу 
 
65. Який гонадотропний гормон зумовлює розвиток жовтого тіла 
вагітності? 
А*Хронічний гонадотропін 
В Фолікулостимулюючий гормон 
С Лютеінізуючий гормон 
DЛютеотропний гормон 
Е Пролактин  
 
66. Під час піхвового обстеження вагітної виявили розм’якшення 
перешийка матки, витинання одного з трубних кутів матки. Як (за 
автором) називають ознаку вагітності, суть якої полягає в ви втинанні 
одного з трубних кутів матки? 
А*Ознака Піскачека 
В Ознака Снегірьова 
С Ознака Гервіц-Гегора 
D Ознака Губарєва-Гауса 
Е Ознака Гентера 
 



67. При зовнішньому акушерському обстеженні встановлено: матка за 
формою - поперечно витягнутий овоїд, передлегла частина не 
визначається. Вкажіть місце найкращого вислуховування серцебиття 
полда 
А*У навколо пупковій ділянці 
В Нижче пупка праворуч 
С Вище пупка ліворуч 
D Нижче пупка ліворуч 
Е Вище пупка праворуч 
 
68. Який з розмірів голівки плода є найбільшим? 
А*Великий косий розмір голівки 
В Прямий розмір голівки 
С Великий поперечний розмір голівки 
D Середній косий розмір голівки 
Е Вертикальний розмір голівки 
 
69. Скільки годин триває у середньому Латентна фаза І-го періоду 
пологів у первородящих? 
А*5-6 годин 
В 8 годин 
С 3-4 години 
D 2-3 години 
Е 2-4 години 
 
70. Яка топографічна точка голівки плода є провідною при передньому 
виді потиличного вставлення? 
А*Мале тім’ячко 
В Велике тім’ячко 
С Тім’яний горб 
D Підпотилична ямка 
Е Середина лобного шва 
 
71. У роділлі почався ІІІ період пологів, через 15 хвилин зовнішній 
відрізок пуповини подовжився на 10 см, над лоном з’явилося витинання, 
крововтрата 200 мл. Яка подальша тактика ведення ІІІ-го періоду 
пологів? 
А*Запропонувати жінці потужитись 
В Ручне виділення плаценти 
С Потягнути за пуповину 
D Натиснути на дно матки 
Е Застосував прийом Абуладзе 
 
72. До зовнішніх розмірів таза відносяться всі крім: 
A. *Distancia diagonalis. 
B. Distancia trochanteгіса. 
C. Distancia cristarum. 
D. Distancia externa. 
E. Distancia spinarum. 



 
73. Позиція плода – це: 
A. *Відношення спинки плода до правої або лівої стінки матки. 
B. Відношення голівки плода до дна матки. 
C. Відношення тазового кінця плода до входу в малий таз. 
D. Відношення повздовжньої осі плода до осі матки. 
E. Відношення дрібних частин плода до тулуба. 
 
74. Під час чергового відвідування ЖК у вагітної М. виміряли обвід 

живота - 90 см та висоту стояння дна матки -30см. З якою метою 
провели дане обстеження: 

A. *Визначення передбачуваної ваги плода. 
B. Визначення дати пологів. 
C. Визначення початку пологів. 
D. Визначення акушерської ситуації. 
E. Визначення внутріутробного стану плода. 
 
75. Вагітній К. необхідно виміряти індекс Соловйова. Для цього 

вимірюють:  
A. *Обвід променево- зап’ястного суглоба. 
B. Обвід гомілково-ступневого суглоба. 
C. Прямий розмір входу в малий таз. 
D. Відношення зросту жінки до її ваги. 
E. Обвід живота вагітної. 
 
76. Distancia trochanterica дорівнює: 
A. *30-31 см. 
B. 20-21 см. 
C. 25-26 см. 
D. 28-29 см. 
E. 12,5-13 см. 
 
77. Першородяча К. запитує у фельдшера ФАП коли вона повинна 

відчути ворушіння плода: 
A. *У 20 тижнів. 
B. У 24 тижні. 
C. У 16 тижнів. 
D. У 18 тижнів. 
E. У 22 тижні. 
 
78. В жіночу консультацію звернулася вагітна. Дату останніх місячних і 

ворушіння плода не пам’ятає. При вимірюванні ВСДМ - під 
реберною дугою. Окружність живота 90 см., положення плода 
повздовжнє, головне передлежання. Серцебиття плода 132 уд/хв, 
ритмічне. Набряків немає. Визначити термін вагітності: 

A. *Вагітність 36 тижнів. 
B. Вагітність 28 тижнів 
C. Вагітність 40 тижнів. 
D. Вагітність 32 тижні. 



E. Вагітність 42 тижні. 
 
79. Під час проведення прийомів Леопольда-Левицького фельдшер 

визначив фізіологічне положення плода. Вкажіть його: 
A. *Повздовжнє. 
B. Поперечне. 
C. Косе. 
D. Головне. 
E. Тазове. 
 
80. На прийомі у ЖК вагітна запитує у який термін вагітності видають 

дородову декретну відпустку при одноплідній вагітності на сучасному 
етапі: 

A. *У 30 тижнів вагітності. 
B. У 40 тижнів вагітності. 
C. У 20 тижнів вагітності. 
D. У 28 тижнів вагітності. 
E. У 32 тижні вагітності. 
 
81. При проведенні зовнішнього акушерського обстеження вагітної М. 

виявлено, що положення плода повздовжнє , позиція перша, передній 
вид, передлежання головне. В якому місці буде найкраще 
вислуховуватися серцебиття плода: 

A. *Нижче пупка зліва. 
B. Нижче пупка справа. 
C. Вище пупка справа. 
D. Вище пупка зліва. 
E. На рівні пупка зліва. 
 
82. Вагітна М. прийшла на прийом у ЖК в 28 тиж. вагітності. Під час 

проведення першого прийому Леопольда визначили, що ВСДМ 
знаходиться: 

A. *На 2 пп вище пупка. 
B. На рівні пупка. 
C. На 2 пп нижче пупка. 
D. Посередині між пупком і лобком. 
E. Посередині між пупком і мечеподібним відростком. 
 
83. При вимірюванні зовнішніх розмірів таза визначили  розмір 

справжньої кон’югати, яка дорівнює: 
A. *11 см. 
B. 12 см. 
C. 9,5-11 см. 
D. 10,5 см. 
E. 13 см. 
 
84. Яка частота серцебиття плода при задовільному його стані: 
A. *120-140 уд/хв. 
B. 100 уд/хв. 



C. 160 уд/хв. 
D. 180 уд/хв. 
E. 160-180 уд/хв. 
 
85. Під час проведення прийомів Леопольда фельдшер пропальпував у 

лівій частині живота спинку плода. Яка позиція плода: 
A. *І позиція. 
B. III позиція. 
C. II позиція. 
D. V позиція. 
E. IV позиція. 
 
86. У вагітної А, при зовнішньому акушерському дослідженні 

діагностовано положення плода повздовжнє, зліва пальпується 
спинка плода, справа - дрібні частини, передлегла частина плода 
щільна округла з чіткими контурами, що балатує. ВСДМ посередині 
між пупком і мечиподібним відростком. Ваш діагноз: 

A. *Вагітність 32 тиж, повздовжнє положення плода, 1 позиція, головне 
передлежання. 

B. Вагітність 32 тиж, косе положення плода, 1 позиція. 
C. Вагітність 32 тиж, повздовжнє положення плода, 1 позиція, тазове 

передлежання. 
D. Вагітність 32 тиж, повздовжнє положення плода, 2 позиція, тазове 

передлежання. 
E. Вагітність 32 тиж, повздовжнє положення плода, 2 позиція, головне 

передлежання. 
 
87. При взятті вагітної на облік у ЖК вагітна цікавиться коли необхідно 

здавати загальний аналіз сечі при фізіологічному перебігу вагітності: 
A. *При кожному відвідуванні ЖК. 
B. Один раз на місяць. 
C. Два рази на місяць. 
D. При взятті на облік у ЖК. 
E. Перед декретною відпусткою. 
 
88. Які із перерахованих ознак не відносяться до ймовірних ознак 

вагітності: 
A. *Пігментація шкіри обличчя та білої лінії живота. 
B. Припинення менструації. 
C. Зміна форми, величини та консистенції матки. 
D. Ціаноз слизової оболонки піхви та шийки матки. 
E. Нагрубання молочних залоз та виділення молозива. 

 
89. Положення плода - це: 
A. *Відношення повздовжньої осі плода до осі матки. 
B. Відношення спинки плода до правої або лівої стінки матки. 
C. Відношення голівки плода до дна матки. 
D. Відношення тазового кінця плода до входу в малий таз. 
E. Відношення дрібних частин плода до тулуба. 



 
90. Підрахуйте передбачувану вагу плода, якщо обвід живота вагітної 90 

см, висота стояння дна матки 30см: 
A. *2700г. 
B. 2900г. 
C. 3000г. 
D. 1500г. 
E. 1800г. 

 
91. Індекс Соловйова це: 
A. *Обвід променевозап'ястного суглобу. 
B. Обвід гомілковоступневого суглобу. 
C. Прямий розмір входу в малий таз. 
D. Відношення зросту жінки до її ваги. 
E. Обвіт живота вагітної. 

 
92. Ворушіння плода при другій вагітності жінка відчуває: 
A. *У 18 тижнів. 
B. У 24 тижні. 
C. У 16 тижнів. 
D. У 22 тижні. 
E. У 20 тижнів. 

 
93. В жіночу консультацію звернулася вагітна. Дату останніх місячних і 

ворушіння плода не пам"ятає. ВСДМ під мечевидним відростком. 
Окружність живота 90 см. Положення плода повздовжнє, головне 
передлежання. Серцебиття плода 132 удари за хвилину, ритмічне. 
Набряків немає. Визначити термін вагітності: 

A. *Вагітність 36 тижнів. 
B. Вагітність 28 тижнів. 
C. Вагітність 40 тижнів. 
D. Вагітність 32 тижні. 
E. Вагітність 42 тижні. 
 
94. При проведенні зовнішнього акушерського обстеження вагітної М. 

30 р. виявлено: положення плода повздовжнє, позиція перша, вид 
передній, передлежання головне. В якому місці вислуховується 
серцебиття плода: 

A. *Нижче пупка зліва. 
B. Нижче пупка справа. 
C. Вижче пупка справа. 
D. Вижче пупка зліва. 
E. На рівні пупка зліва. 

 
95. При зовнішньому акушерському обстеженні фельдшер 

пропальпував ВСДМ посередині між пупком і лобковим симфізом. 
Вкажіть  термін вагітності: 

A. *16 тижнів. 



B. 24 тижні. 
C. 32 тижні. 
D. 28 тижнів. 
E. 20 тижнів. 

 
96. Зовнішня кон"югата дорівнює: 
A. *20-21 см. 
B. 11 см. 
C. 9,5-11 см. 
D. 10,5 см. 
E. 13 см. 
 
97. Спинка плода ліворуч. Яка позиція плода: 
A. *І 
B. III 
C. II 
D. V 
E. IV 
 
98. Для чого вимірюють висоту стояння дна матки: 
A. *Для визначення терміну вагітності. 
B. Для визначення маси вагітної. 
C. Для визначеня стану плода. 
D. Для визначення довжини плода. 
E. Для визначення передлежання плода. 
 
99. До ймовірних ознак вагітності відносять: 
A. *Припинення менструації. 
B. Диспептичні розлади. 
C. Визначення частин плода при зовнішньому акушерському обстеженні. 
D. Вислуховування серцевих тонів плода. 
E. Пігментація шкіри обличчя. 
 
100. При фізіологічному перебігу вагітності кількість відвідувань 

жіночої консультації у третьому триместрі вагітною жінкою складає: 
A. *4 рази на місяць. 
B. 3 рази на місяць. 
C. 6 разів на місяць. 
D. Кожні три дні. 
E. 1 раз на місяць. 
 
101. Доношеною вважається вагітність терміном: 
A. *40 тижнів. 
B. 46 тижнів. 
C. 44тижні. 
D. 32 тижні. 
E. 36 тижнів. 

 
102. Вкажіть нормальні  розміри таза жінки: 



A. *25-28-31-20. 
B. 23-25-28-18. 
C. 23-23-28-18. 
D. 25-28-31-18. 
E. 25-26-30-19. 

 
103. При якому терміні вагітності висота стояння дна матки 

знаходиться на 2 п.п. нижче пупка: 
A. *У 20 тижнів вагітності. 
B. У 16 тижнів вагітності. 
C. У 28 тижнів вагітності. 
D. У 32 тижні вагітності. 
E. У 36 тижнів вагітності. 

 
104. Спинка плода праворуч. Яка позиція плода: 
A. *Друга. 
B. Ліва. 
C. Права. 
D. Перша. 
E. Передня. 

 
105. Ви фельдшер ФАП. До Вас звернулася заміжня жінка 20 років зі 

скаргами на затримку менструації, сонливість, незначну нудоту 
зранку. Про який стан жінки в першу чергу можна подумати: 

A. *Вагітність. 
B. Захворювання нервової системи. 
C. Захворювання травної системи. 
D. Пухлину тіла матки. 
E. Запалення придатків матки. 

 
106. Третім прийомом Леопольда визначають: 
A. *Передлежання плода. 
B. Положення плода. 
C. Позицію плода. 
D. Вид позиції. 
E. Висоту стояння дна матки. 

 
107. Яка техніка вимірювання артеріального тиску у вагітних: 
A. *На обох руках у сидячому положенні. 
B. На правій руці у сидячому положенні. 
C. На лівій руці у сидячому положенні. 
D. На правій руці у лежачому на спині положенні. 
E. На лівій руці у лежачому на спині положенні. 

 
108. Що визначають за допомогою другого прийому Леопольда: 
A. *Положення і позицію плода. 
B. Положення і передлежання плода. 
C. Позицію і вид позиції плода. 
D. Висоту стояння дна матки. 



E. Передлежання плода. 
 
109. Фельшер ФАП проводить бесіду із вагітною з приводу особливостей 

її харчування. Чому повинен дорівнювати приріст маси тіла вагітної 
за тиждень у другій половині вагітності: 

A. *300-350 г. 
B. 400-450 г. 
C. 500-600 г. 
D. 600-700 г. 
E. 700-800 г. 
 
110. При вимірюванні зовнішніх розмірів таза розмір зовнішньої 

кон’югати дорівнює 21 см. Вкажіть, чому дорівнює справжня 
кон’югата: 

A. *12 см. 
B. 10 см. 
C. 11 см. 
D. 13 см. 
E. 14 см. 
 
111. Скільки площин має жіночий таз: 
A. *4 площини. 
B. 2 площини. 
C. 3 площини. 
D. 1 площину. 
E. 5 площин. 
 
112.У 12 тижнів вагітності матка дорівнює: 
A. *Розміру голівки новонародженого. 
B. Розміру курячого яйця. 
C. Розміру гусячого яйця. 
D. Розміру груші. 
E. Розміру жіночого кулака. 
 
113. Яким, із перерахованих методів дослідження визначають 

діагональну кон'югату таза жінки: 
A. *Піхвовим. 
B. Зовнішнім тазовимірюванням. 
C. Кольпоскопічним. 
D. Зовнішнім. 
E. Цитологічним. 
 
114. Distantia spinarum дорівнює: 
A. *25-26 см. 
B. 20-21 см. 
C. 28-29 см. 
D. 29-30 см. 
E. 30-31 см. 



 
115. Як визначити термін майбутніх пологів, знаючи дату останньої 
менструації: 
A. *Від першого дня останньої менструації відняти 3 місяці і додати 7 днів. 
B. До першого дня останньої менструації додати 9 місяців. 
C. До першого дня останньої менструації додати 3 місяці і відняти 7 днів. 
D. Від першого дня останньої менструації відняти 3 місяці. 
E. Від першого дня останньої менструації відняти 280 днів. 
 
116. Яку ознаку вагітності відносять до достовірних: 
A. *Вислуховування серцебиття плода. 
B. Зміна форми, величини та консистенції матки. 
C. Пігментація шкіри на обличчя. 
D. Нагрубання молочних залоз та виділення молозива. 
E. Відсутність менструації. 
 
117. При встановленні терміну вагітності слід врахувати усі нижче 

перераховані показники, крім: 
A. *Положення плода. 
B. Дати останньої менструації. 
C. Величини матки. 
D. Даних УЗД. 
E. Дати першого відчуття рухів плода. 
 
118. Четвертий прийом Леопольда застосовують: 
A. *В першому періоді пологів. 
B. Під час вагітності. 
C. В другому періоді пологів. 
D. В третьому періоді пологів. 
E. В ранньому післяпологовому періоді. 
 
119. Провідна вісь таза це: 
A. *Лінія, яка з’єднує прямі і поперечні розміри таза. 
B. Лінія, яка з’єднує середини всіх прямих розмірів таза. 
C. Точка перетину прямих і поперечних розмірів таза. 
D. Лінія, яка з’єднує середини поперечних розмірів таза. 
E. Точка, що знаходиться у площині малого таза. 
 
120. В якому терміні вагітності висота стояння дна матки знаходиться на 

рівні пупка при одноплідній вагітності: 
A. *У 24 тижні. 
B. У 16 тижнів. 
C. У 18 тижнів. 
D. У 20 тижнів. 
E. У 28 тижнів. 
 
121. Жінка 22 років звернулася до фельдшера ФАП із скаргами на 

затримку менструації протягом 2-х місяців. Об’єктивно: слизова 
оболонка піхви та шийки матки ціанотична, матка збільшена до 



розмірів гусячого яйця, пом'якшена, особливо в області перешийка, 
безболісна. Який найбільш  ймовірний діагноз: 

A. *Вагітність 8 тижнів. 
B. Позаматкова вагітність. 
C. Порушення менструального циклу. 
D. Вагітність 12 тижнів. 
E. Фіброміома матки. 

 
122. До ймовірних ознак вагітності відносяться: 
A. *Ціаноз слизової оболонки піхви і шийки матки. 
B. Диспептичні розлади. 
C. Пігментація шкіри обличчя, білої лінії живота, сосків, навколососкових 

ділянок. 
D. Емоційна лабільність. 
E. Вислуховування серцевих тонів плода. 

 
123. За яким прийомом Леопольда визначають позицію плода: 
A. *За II прийомом. 
B. За І прийомом. 
C. За III прийомом. 
D. За IV прийомом. 
E. За V прийомом. 

 
124. Чому дорівнює діагональна кон'югата: 
A. *12,5 см. 
B. 11 см. 
C. 16 см. 
D. 18 см. 
E. 20 см. 

 
125. Передлежання плода - це відношення: 
A. *Крупної частини плода до входу в малий таз. 
B. Спинки плода до передньої або задньої стінки матки. 
C. Спинки плода до правої або лівої стінки матки. 
D. Кінцівок та голівки до тулуба. 
E. Вісі плода до вісі матки 

 
126. Прямий розмір площини входу в малий таз – це: 
A. *Справжня кон’югата. 
B. Зовнішня кон’югата. 
C. Діагональна кон’югата. 
D. Індекс Соловйова. 
E. Ромб Міхаеліса. 

 
127. Вагітна звернулася у жіночу консультацію для взяття на облік з 

приводу вагітності. При вимірюванні зовнішніх розмірів таза 
отримані дані: 26-29-30-20 см. Який таз у жінки: 

A. *Нормальний таз. 
B. Загальнорівномірнозвужений таз. 



C. Простий плоский таз. 
D. Плоскорахітичний  таз. 
E. Карликовий таз. 

 
128. Як визначити дату пологів по перших рухах плода у 
повторнороділлі: 
A. *До вказаної дати додати 20 тижнів. 
B. До вказаної дати додати 22 тижні. 
C. До вказаної дати додати 18 тижнів. 
D. До вказаної дати додати 126 днів. 
E. До вказаної дати додати  140 днів. 

 
129. За якими показниками можна визначити передбачувану вагу плода:  
A. *Виміряти ОЖ та ВСДМ. 
B. Зважити вагітну. 
C. Виміряти зріст вагітної. 
D. Виміряти окружність голівки плода. 
E. Визначити положення плода. 

 
 
 
 


